
I. PROIECTE PROPUSE SPRE IMPLEMENTARE DE CĂTRE U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI  
 

Nr. 
Crt

. 

Denumirea 
proiectului 

Corelarea cu 
obiectivele 

tematice 
Europa 2020 

Corelarea cu 
provocările 
din Acordul 

de Parteneriat 
2014-2020 

Corelarea cu 
obiectivele și 
măsurile SDL 

Pașcani 2014-2020 

Corelarea cu analiza 
SWOT Obiective Scurtă descriere 

Buget 
estimativ 

(Euro) 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de 

impleme
ntare 

propusă 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea 
tronsonului 
DN 28A de 
pe teritoriul 
municipiului 
Pașcani 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 
de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 
infrastructur
ilor rețelelor 
majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 
Creșterea 
accesibilității și a 
mobilității 
mărfurilor și 
persoanelor la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani     Măsura 
1.1. Asigurarea 
conectării 
municipiului la 
polii urbani de 
creștere şi la 
rețeaua TEN-T 

Ponderea ridicată a 
străzilor 
nemodernizate, cu 
precădere în suburbii      
Lipsa unui sens 
giratoriu la bariera 
Blăgești 

Creșterea 
mobilității în 
interiorul 
municipiului 
Pașcani și 
asigurarea 
accesului rapid 
și sigur la 
rețeaua TEN-T 
rutieră centrală 

Proiectul prevede reabilitarea 
tronsonului din DN 28A care 
străbate municipiul Pașcani (Str. 
Grădiniței - Str. Moldovei), 
inclusiv pasarela peste CF și 
amenajarea intersecției cu CF din 
zona Blăgești. Pe lângă reabilitarea 
părții carosabile, pe o lungime de 
circa 4 km, proiectul va cuprinde și 
amenajarea zonelor pietonale și a 
parcărilor laterale, executarea de 
marcaje și instalarea de indicatoare 
rutiere 

6,000,000 Fonduri 
guverna
mentale 
(PNDL)                    
Bugetul 
local 

2015-
2017 

2 Reabilitare 
și 
modernizare 
străzi în 
municipiul 
Pașcani, 
inclusiv 
trotuare și 
locuri de 
parcare 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 
de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 
infrastructur
ilor rețelelor 
majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 
Creșterea 
accesibilității și a 
mobilității 
mărfurilor și 
persoanelor la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani     Măsura 
1.2. Creșterea 
mobilității în 
interiorul 
municipiului 

Ponderea ridicată a 
străzilor 
nemodernizate, cu 
precădere în suburbii        
Deficitul de locuri de 
parcare, cu precădere 
în zona centrală      
Insuficiența pistelor 
pentru bicicliști și a 
zonelor pietonale, ca 
alternative ecologice 
de deplasare 

Creșterea 
mobilității în 
interioriul 
municipiului, 
creșterea 
numărului de 
locuri de 
parcare și 
asigurarea 
deplasării în 
siguranță a 
pietonilor 

Proiectul prevede reabilitarea și 
modernizare a circa 90 de km de 
străzi în municipiul Pașcani și în 
suburbii, inclusiv amenajarea 
trotuarelor, a intersecțiilor și a 
locurilor de parcare, realizarea de 
marcaje și instalarea de indicatoare 
rutiere, în conformitate cu 
prevederile Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă. 

45,000,000 POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
3)     
Fonduri 
guverna
mentale 
(PNDL)                    
Bugetul 
local 

2015-
2020 
(etapizar
e anuală) 



3 Amenajarea 
de piste de 
biciclete în 
municipiul 
Pașcani  

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 
Creșterea 
accesibilității și a 
mobilității 
mărfurilor și 
persoanelor la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani     Măsura 
1.2. Creșterea 
mobilității în 
interiorul 
municipiului 

Insuficiența pistelor 
pentru bicicliști și a 
zonelor pietonale, ca 
alternative ecologice 
de deplasare 

Promovarea 
transportului 
ecologic la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani și 
reducerea 
numărului de 
accidente care 
vizează 
bicicliștii 

Proiectul prevede amenajarea a 
circa 15 km de piste de biciclete pe 
principalele artere de circulație din 
municipiul Pașcani, amenajate pe 
platforme proprii, pe marginea 
carosabilului sau pe trotuare, 
precum și a minim 5 locuri de 
parcare pentru biciclete în 
principalele zone de interes, 
conform Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă 

750,000 POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
3)       
Bugetul 
local 

2015-
2017 

4 Achiziționar
ea de 
mijloace de 
transport în 
comun 
(autobuze 
ecologice) 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 
Creșterea 
accesibilității și a 
mobilității 
mărfurilor și 
persoanelor la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani     Măsura 
1.2. Creșterea 
mobilității în 
interiorul 
municipiului 

Uzura ridicată și 
eficiența energetică 
redusă a parcului de 
autobuze pentru 
transportul în comun 

Creșterea 
atractivității 
transportului în 
comun, prin 
rapiditate, 
confort și 
siguranță 
pentru călători, 
și reducerea 
volumului de 
emisii de CO2 
generate de 
acesta.  

Proiectul prevede achiziționare a 7 
autobuze electrice pentru 
furnizarea serviciilor de transport 
în comun din municipiu, cu aer 
condiționat, camere video, podea 
joasă, rampe de acces pentru 
cărucioare și persoane cu 
dizabilități, sisteme radio-GPS, 
sistem de numărare a călătorilor, 
uși duble de acces, etc. 

3,000,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
3) 
Program
ul de 
Cooperar
e 
Româno-
Elvețian       
Bugetul 
local 

2016-
2017 

5. Instalarea de 
prize pentru 
alimentarea 
vehiculelor 
electrice în 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 
Creșterea 
accesibilității și a 
mobilității 
mărfurilor și 
persoanelor la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani     Măsura 
1.2. Creșterea 
mobilității în 
interiorul 
municipiului 

Uzura ridicată și 
eficiența energetică 
redusă a parcului de 
autobuze pentru 
transportul în comun 
 
Nivelul ridicat de 
poluare generat de 
traficul auto 

Promovarea 
transportului 
ecologic la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani 

Proiectul prevede achiziționarea și 
instalarea în municipiul Pașcani a 
minim 10 prize pentru alimentarea 
autovehiculelor electrice, fie 
personale, fie pentru transportul în 
comun.  

200,000 AFM 2015-
2016 



6. Înființarea 
Centrului de 
Dezvoltare 
Economică 
Pașcani 

O.T.1. 
Consolidare
a cercetării 
dezvoltării 
tehnologice 
și a inovării 

Provocarea 1: 
Competitivitat
ea 

Obiectivul 
operațional 2. 
Creșterea 
competitivității 
economiei locale și 
crearea de noi 
locuri de muncă    
Măsura 2.1. 
Înființarea de 
structuri de 
sprijinire a 
afacerilor și 
inovării 

Lipsa unor structuri 
de sprijinire a 
afacerilor, derulate 
de investitori și de 
întreprinzătorii locali 
(parc industrial, 
centru de afaceri, 
incubator pentru 
IMM-uri)                    
Volumul redus al 
investițiilor străine 
directe atrase de 
municipiu                         
Lipsa unor unități de 
cercetare-dezvoltare-
inovare și ponderea 
redusă a 
întreprinderilor 
inovative                    
Scăderea numărului 
de salariați  

Creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru 
investitori 
autohtoni și 
străini, crearea 
de noi locuri de 
muncă și 
diversificarea 
profilului 
economic 
local.  

Proiectul prevede amenajarea unei 
structuri de sprijinire a afacerilor, 
pe o suprafață de minim 10 ha, cu 
acces la rețeaua de utilități (apă, 
canalizare, energie electrică, gaze 
naturale, telecomunicații, etc.) și de 
transport (drum, cale ferată), care 
să cuprindă spații de producție și 
de servicii modulabile, un centru 
de informare și transfer tehnologic, 
spații administrative, spații comune 
(sală de conferințe, săli de instruire, 
mini-centru expozițional), parcele 
de teren neconstruite pentru 
închiriere/concesionare, parcări, 
rețele interioare, racorduri la 
rețeaua electrică, drumuri de 
incintă, căi ferate uzinale, etc.  

7,000,000 POR 
2014-
2020    
(A.P. nr. 
1)    
Bugetul 
local 

2015-
2017 

7. Înființarea 
unui birou 
de asistență 
pentru 
investitori și 
întreprinzăto
ri în cadrul 
Primăriei 
Pașcani 

O.T.3. 
Îmbunătățire
a 
competitivit
ății IMM, a 
sectorului 
agricol și a 
celui de 
pescuit și 
acvacultură 

Provocarea 1: 
Competitivitat
ea 

Obiectivul 
operațional 2. 
Creșterea 
competitivității 
economiei locale și 
crearea de noi 
locuri de muncă     
Măsura 2.2. 
Sprijnirea 
antreprenoriatului 
și a competitivității 
mediului de afaceri 
local 

Volumul redus al 
investițiilor străine 
directe atrase de 
municipiu                   
Slaba informare a 
micilor 
întreprinzători cu 
privire la 
oportunitățile de 
finanțare externe și 
interne 

Creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru 
investitori și 
sprijinirea 
inițiativelor de 
dezvoltare ale 
anteprenorilor 
locali 

Proiectul prevede înființarea unui 
birou pentru relația cu investitorii 
și întreprinzătorii în cadrul 
Primăriei Municipiului Pașcani, 
prin angajarea unei persoane care 
să se ocupe de aceste activități și 
dotarea unui spațiu pentru 
deșfășurarea acestei activității 
acesteia, inclusiv pentru discuții cu 
investitorii. De asemenea, se va 
dezvolta un site web care să fie 
actualizat permanent de către 
respectiva persoană și să cuprindă 
informații cu privire la 
oportunitățile de investiții de la 
nivel local, produsele și serviciile 
oferite de companiile deja 
existente, oportunitățile de atragere 
a finanțărilor existente, informații 
despre municipiu și serviciile 
disponibile la nivel local, etc. Acest 

100,000 Bugetul 
local 

2015-
2020 



birou va organiza întâlniri 
periodice cu întreprinzătorii locali 
pentru a le prezenta oportunitățile 
de finanțare externă, va organiza și 
va participa la misiuni economice 
externe, vizite pentru investitorii 
străini și autothoni, etc.  

8. Modernizare
a pieței 
agroaliment
are din zona 
Vale 

O.T.3. 
Îmbunătățire
a 
competitivit
ății IMM, a 
sectorului 
agricol și a 
celui de 
pescuit și 
acvacultură 

Provocarea 1: 
Competitivitat
ea 

Obiectivul 
operațional 2. 
Creșterea 
competitivității 
economiei locale și 
crearea de noi 
locuri de muncă     
Măsura 2.3. 
Creșterea 
competitivității 
sectorului agricol 
din zona periurbană 
a municipiului 
Pașcani 

Existența unui număr 
mare de persoane 
care practică 
agricultura de 
subzistență și lipsa 
unor sisteme 
integrate de 
valorificare a 
producției agricole 

Creșterea 
competitivității 
micilor 
fermieri locali 
și asigurarea 
aprovizionării 
populației cu 
produse 
agroalimentare 
proaspete și de 
calitate 

Proiectul vizează reabilitarea și 
etajarea halei existente în piața 
Vale din Municipiul Pașcani, prin 
amenajarea unei zone de 
comercializare a legumelor-
fructelor și a altor produse 
agroalimentare, amenajarea de 
spații comericale pentru produse 
industriale, spații administrative, 
grupuri sanitare, amenajarea unei 
parcări, etc.  

500,000 Bugetul 
local 

2016-
2017 

9. Construcția 
unei hale 
agroaliment
are în zona 
Deal 

O.T.3. 
Îmbunătățire
a 
competitivit
ății IMM, a 
sectorului 
agricol și a 
celui de 
pescuit și 
acvacultură 

Provocarea 1: 
Competitivitat
ea 

Obiectivul 
operațional 2. 
Creșterea 
competitivității 
economiei locale și 
crearea de noi 
locuri de muncă      
Măsura 2.3. 
Creșterea 
competitivității 
sectorului agricol 
din zona periurbană 
a municipiului 
Pașcani 

Existența unui număr 
mare de persoane 
care practică 
agricultura de 
subzistență și lipsa 
unor sisteme 
integrate de 
valorificare a 
producției agricole                          
Lipsa unui spațiu 
adecvat pentru 
comercializarea 
legumelor și fructelor 
proaspete în zona 
Deal 

Creșterea 
competitivității 
micilor 
fermieri locali 
și asigurarea 
aprovizionării 
populației cu 
produse 
agroalimentare 
proaspete și de 
calitate 

Proiectul prevede construcția unei 
hale agroalimentare în zona Deal 
din Municipiul Pașcani, cu 
precădere pentru comercianții de 
legume-fructe, cu o suprafață de 
circa 500 mp, care să cuprindă și 
spații comerciale, grupuri sanitare, 
spații de depozitare, puncte de 
colectare a deșeurilor, spații 
administrative.  

300,000 Bugetul 
local 

2016-
2017 

10. Reabilitarea 
infrastructur
ii urbane din 
cartierele 
Aerodrom, 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 

Infrastructura urbană 
deficitară de la 
nivelul marilor 
ansambluri de 
locuințe                         

Creșterea 
calității vieții 
locuitorilor din 
zonele 
rezidențiale cu 

Proiectul prevede reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii urbane 
din cartierele Aerodrom, Vale și 
Deal și este complementar cu 
măsurile cuprinse în PIDU 2007-

22,000,000 POR 
2014-
2020    
(A.P. nr. 
3)     

2015-
2017 



din Vale și 
Deal 

sărăciei furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.1.. 
Regenerarea 
spaţiilor urbane și 
diversificarea 
oportunităților de 
petrecere a timpului 
liber 

Infrastructura 
tehnico-edilitară și 
echipamentele 
publice insuficient 
dezvoltate din noile 
zone rezidențiale 

infrastructură 
deficitară 

2013. Acesta va cuprinde 
reabilitarea și modernizarea tramei 
stradale, a trotuarelor, a parcărilor, 
a spațiilor publice, a pistelor de 
biciclete, a spațiilor verzi, a 
locurilor de joacă, a platformelor 
de depozitare a deșeurilor, etc., pe 
o suprafață de circa 30-40 ha.  

Bugetul 
local 

11. Amenajarea 
unei zone de 
agrement în 
municipiul 
Pașcani, 
prin 
reconversia 
unor 
terenuri 
degradate 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate   
Măsura 3.1.. 
Regenerarea 
spaţiilor urbane și 
diversificarea 
oportunităților de 
petrecere a timpului 
liber 

Lipsa infrastructurii 
de agrement turistic                      
Numărul turiștilor 
care vizitează 
municipiul și durata 
sejurului acestora 
sunt foarte reduse 

Creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru turiști, 
diversificarea 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 
pentru locuitori 
și crearea de 
noi locuri de 
muncă 

Proiectul prevede amenajarea unei 
zone de agrement în jurul iazurilor 
Blăgești și Balastieră, terenuri 
degradate ca urmare a unor 
activități antropice. Aceasta va 
cuprinde: amenajarea de locuri de 
parcare pentru autovehicule și 
biciclete, un teren de sport 
multifuncțional, pergole pentru 
picnic, mese pentru tenis, loc de 
joacă pentru copii, grupuri sanitare, 
o plajă, piste pentru biciclete, 
debarcader, un spațiu administrativ, 
teren de paintball, de mini-golf, 
etc. 

5,000,000 POR 
2021-
2027   
(A.P. nr. 
5) 
Bugetul 
local         
Parteneri
at public-
privat 

2021-
2027 

12. Modernizare
a și dotarea 
Stadionului 
Municipal 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate    
Măsura 3.1.. 
Regenerarea 
spaţiilor urbane și 
diversificarea 
oportunităților de 
petrecere a timpului 
liber 

Infrastructura 
sportivă deficitară și 
uzată (Stadionul 
Municipal, Stadionul 
“Locomotiva”, lipsa 
unui bazin de înot, 
etc.) 

Promovarea 
activității 
sportive și a 
unei stări bune 
de sănătate a 
populației și 
diversificarea 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 

Proiectul prevede modernizarea 
Stadionului Municipal din Pașcani, 
prin înlocuirea gazonului, 
renovarea vestiarelor și a tribunei 
oficiale, amenajarea peluzelor, 
montarea de sisteme de turnicheți, 
montarea unei instalații de 
nocturnă, etc. 

1,000,000 Fonduri 
guverna
mentale 
(PNDL)                
Bugetul 
local 

2015-
2017 



13. Construcția 
unui bazin 
de înot 
acoperit 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.1.. 
Regenerarea 
spaţiilor urbane și 
diversificarea 
oportunităților de 
petrecere a timpului 
liber 

Infrastructura 
sportivă deficitară și 
uzată (Stadionul 
Municipal, Stadionul 
“Locomotiva”, lipsa 
unui bazin de înot, 
etc.) 

Promovarea 
activității 
sportive și a 
unei stări bune 
de sănătate a 
populației și 
diversificarea 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 

Proiectul prevede construcția unui 
bazin de înot acoperit, cu o 
suprafață de circa 2000 mp, care să 
cuprindă un bazin de 25 x 12,5 m, 
cu minim 5 culoare, spații anexe 
(dușuri, vestiare, punct comercial, 
etc.), locuri de parcare, etc. 

1,200,000 Fonduri 
guverna
mentale 
(CNI)                
Bugetul 
local 

2016-
2017 

14. Amenajarea 
lacului 
Peștișorul și 
a insuliței ca 
zonă de 
agrement 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate    
Măsura 3.1.. 
Regenerarea 
spaţiilor urbane și 
diversificarea 
oportunităților de 
petrecere a timpului 
liber 

Lipsa infrastructurii 
de agrement turistic                      
Numărul turiștilor 
care vizitează 
municipiul și durata 
sejurului acestora 
sunt foarte reduse          
Existența unor spații 
verzi neamenajate și 
neigienizate  

Creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru turiști, 
diversificarea 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 
pentru locuitori 
și crearea de 
noi locuri de 
muncă 

Proiectul prevede concesionarea 
luciului de apă a lacului Peștișorul 
și a insuliței către un investitor 
privat și amenajarea unei zone de 
agrement cu debarcader, 
hidrobiciclete, restaurant cu terasă, 
etc. 

200,000 Parteneri
at public-
privat 

2015-
2017 

15. Extinderea 
sistemului 
de 
supravegher
e video a 
spațiilor 
publice în 
zona Deal 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.1.. 
Regenerarea 
spaţiilor urbane și 
diversificarea 

Lipsa unui sistem de 
supraveghere a 
spațiilor publice în 
zona Deal. 

Reducerea 
criminalității și 
a 
infracționalități
i stradale și 
creșterea 
siguranței 
cetățenilor 

Proiectul prevede extinderea 
sistemului de supraveghere video 
implementat în perioada 2007-2013 
în zona Deal, prin instalarea a circa 
20 de camere fixe și mobile în 
spațiile publice, interesecții 
(conform Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă), la unitățile de 
învățământ, etc și conectarea lor la 
centrul de comandă existent. 

150,000 POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
3)       
Bugetul 
local 

2015-
2017 



oportunităților de 
petrecere a timpului 
liber 

16. Reabilitarea, 
modernizare
a și dotarea 
unităților de 
învățâmânt 
preuniversit
ar din 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 10: 
Investiții în 
educație, 
competențe 
și învățare 
pe tot 
parcursul 
vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.2.  
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor 
educaționale 

Necesarul ridicat de 
investiții de la 
nivelul unităților de 
învățământ pentru 
reabilitare, 
modernizare și 
dotare, inclusiv 
internate, cantine, 
săli și terenuri de 
sport, locuri de joacă 
pentru copii, etc.  

Creșterea 
calității actului 
educațional, 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
lucru pentru 
cadrele 
didactice și 
sporirea 
atractivității 
municipiului 
pentru copii și 
elevi din alte 
localități 

Proiectul prevede execuția 
următoarelor lucrări la unitățile de 
învățământ din municipiul Pașcani: 
- Colegiul Național "M.Sadoveanu" 
(reabilitare internat, corp B, sală de 
sport); - C.T.C.F. "Unirea" 
(reabilitare internat, cantină, teren 
de sport; reabilitare termică clădiri, 
reabilitare și modernizare sistem de 
protecție împotriva inundațiilor), 
Școala Gimnazială “Iordache 
Cantacuzino”; -amenajarea de 
locuri de joacă la grădinițe și de 
terenuri de sport la școlile 
gimnaziale; - amenajarea și 
reconversia Școlii nr. 2 ca 
grădiniță; - reabilitare generală și 
termică G.P.N. nr. 6; reabilitări 
generale și dotări la școlile 
generale din suburbii: Lunca, 
Blăgești, Gâștești.  

2,000,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
10) 
Fonduri 
guverna
mentale 
(PNDL)                      
Bugetul 
local 

2015-
2020 

17. Construcția 
unei noi 
grădinițe în 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 10: 
Investiții în 
educație, 
competențe 
și învățare 
pe tot 
parcursul 
vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate      
Măsura 3.2.  
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor 
educaționale 

Necesarul ridicat de 
investiții de la 
nivelul unităților de 
învățământ pentru 
reabilitare, 
modernizare și 
dotare, inclusiv 
internate, cantine, 
săli și terenuri de 
sport, locuri de joacă 
pentru copii, etc.  

Creșterea 
gradului de 
cuprindere a 
populației 
preșcolare în 
sistemul de 
învățământ și 
creșterea 
calității actului 
didactic 

Proiectul prevede construcția unei 
grădinițe noi, cu o suprafață de 
circa 500 mp, cu o capacitate de 
circa 100 de locuri, regim de 
înălțime P+1, cu spații 
educaționale, de preparare a hranei 
și de luare a mesei, loc de joacă, 
vestiare, grupuri sanitare, spații 
anexe, etc. 

300,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
10) 
Fonduri 
guverna
mentale 
(PNDL)                      
Bugetul 
local 

2015-
2017 
 



18. Construcția 
unei săli de 
sport la 
Liceul 
Tehnologic 
„Mihai 
Busuioc” 

O.T. 10: 
Investiții în 
educație, 
competențe 
și învățare 
pe tot 
parcursul 
vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.2.  
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor 
educaționale 

Necesarul ridicat de 
investiții de la 
nivelul unităților de 
învățământ pentru 
reabilitare, 
modernizare și 
dotare, inclusiv 
internate, cantine, 
săli și terenuri de 
sport, locuri de joacă 
pentru copii, etc.  

Promovarea 
unei stări bune 
de sănătate în 
rândul elevilor 
și creșterea 
calității actului 
educațional 

Proiectul prevede construcția unei 
săli de sport nestandardizate la 
Liceul Tehnologic "Mihai 
Busuioc", care să cuprindă 
suprafețe de joc multifuncționale, 
spațiu pentru gimnastică, vestiare, 
grupuri sanitare, spații de 
depozitare, etc.  

400,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
10) 
Fonduri 
guverna
mentale 
(PNDL)                      
Bugetul 
local 

2015-
2017 

19. Extinderea, 
reabilitarea 
și dotarea cu 
aparatură 
medicală a  
Ambulatoriu
lui de 
Specialitate 
al Spitalului 
Municipal 
de Urgență 
Pașcani 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.3. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor de 
sănătate 

Necesarul de 
extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare 
cu aparatură 
medicală a 
ambulatoriilor de 
specialitate și a 
spitalelor din 
municipiu  

Creșterea 
accesului 
populației din 
municipiu și 
din zona sa de 
influență la 
servicii 
medicale de 
calitate și a 
ponderii 
serviciilor 
medicale 
furnizate în 
sistem 
ambulatoriu 

Proiectul prevede extinderea, 
reabilitarea și modernizarea clădirii 
în care funcționează Ambulatoriul 
de Specialitate al Spitalului 
Municipal de Urgență Pașcani, 
dotarea cabinetelor medicale cu 
echipamente și aparatură medicală. 

2,000,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
8) 

2015-
2017 

20. Extinderea, 
reabilitarea, 
modernizare
a și dotarea 
Unității de 
Primire a 
Urgențelor 
din cadrul 
Spitalului 
Municipal 
de Urgență 
Pașcani 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate      
Măsura 3.3. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor de 

Nevoia de extindere, 
reabilitare și dotare a 
UPU din cadrul 
Spitalului Municipal 
de Urgență  

Creșterea 
calității 
serviciilor 
medicale de 
urgență și a 
speranței de 
viață a 
pacienților, 
sporirea 
atractivității 
mediului 
sanitar public 
pentru medicii 

Proiectul prevede extinderea, 
reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Unității de Primiri Urgențe 
din cadrul Spitalului Municipal de 
Urgență Pașcani, cu regim de 
înălțime S+P+1E, în vederea 
creșterii calității serviciilor 
medicale de urgență 

500,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
8) 
Bugetul 
de stat     
Fonduri 
proprii 

2015-
2017 



sănătate specialiști 
21. Reabilitarea 

și dotarea 
infrastructur
ii medicale a 
Spitalului 
Municipal 
de Urgență 
Pașcani 
(rețea de 
canalizare, 
centrală 
termică, 
magazie) 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate      
Măsura 3.3. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor de 
sănătate 

Necesarul de 
extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare 
cu aparatură 
medicală a 
ambulatoriilor de 
specialitate și a 
spitalelor din 
municipiu  

Creșterea 
confortului 
pacienților, 
reducerea 
costurilor de 
operare și de 
mentenanță și 
crearea unui 
mediu de lucru 
favorabil 
pentru 
personalul 
medical.  

Proiectul prevede executarea de 
lucrări de reparații capitale la 
rețeaua de canalizare, reabilitarea 
clădirii magaziei, reabilitarea și 
dotarea centralei termice proprii de 
la Spitalul Municipal de Urgență 
Pașcani 

200,000 Bugetul 
de stat     
Fonduri 
proprii 

2015-
2017 

22. Reabilitarea, 
modernizare
a și dotarea 
punctelor 
sanitare din 
suburbiile 
municipiului 
Pașcani 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate      
Măsura 3.3. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii și 
creșterea calității 
serviciilor de 
sănătate 

Necesarul de 
extindere, reabilitare, 
modernizare și dotare 
cu aparatură 
medicală a 
ambulatoriilor de 
specialitate și a 
spitalelor din 
municipiu  

Creșterea 
confortului 
pacienților, 
reducerea 
costurilor de 
operare și de 
mentenanță și 
crearea unui 
mediu de lucru 
favorabil 
pentru 
personalul 
medical.  

Proiectul prevede reabilitarea, 
modernizarea și dotarea cu 
mobilier și aparatură medicală a 
punctelor sanitare din suburbiile 
municipiului Pașcani, în vederea 
furnizării de servicii medicale de 
calitate, în regim ambulatoriu, 
pentru populația din zonă. 

1,500,000 Bugetul 
de stat 
Bugetul 
local 

2015-
2020 

23. Proiect 
integrat 
pentru 
incluziunea 
romilor din 
municipiul 
Pașcani 
(component
e: locuire, 
sănătate, 
educație, 
economie 
socială) 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.4.  
Creșterea calității 
serviciilor sociale și 
promovarea 
incluziunii sociale 

Lipsa măsurilor 
integrate pentru 
incluziunea romilor                
Numărul ridicat al 
persoanelor expuse 
riscului de 
excluziune socială  

Promovarea 
incluziunii 
sociale a 
rromilor din 
municipiu și 
din zona rurală 
limitrofă, prin 
reducerea 
abandonului 
școlar, 
creșterea 
calității 
locuirii, 

Proiectul prevede implementarea 
unor măsuri integrate pentru 
incluziunea socială a rromilor, care 
să cuprindă: locuințe sociale, un 
centru multifuncțional de servicii 
medico-sociale, precum și 
înființarea unei întreprinderi 
sociale/atelier protejat, etc. 

2,000,000 POCU 
2014-
2020    
(A.P. nr. 
5) 
POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
9)    
Bugetul 
local 

2015-
2017 



sporirea 
gradului de 
ocupare, 
accesul la 
servicii 
medicale și 
sociale.  

24. Construcția 
unui centru 
social pentru 
persoanele 
fără adăpost 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate    
Măsura 3.4.  
Creșterea calității 
serviciilor sociale și 
promovarea 
incluziunii sociale 

Infrastructura și 
servicii sociale 
deficitare pentru 
persoanele fără 
adăpost, vârstnici, 
etc. 

Extinderea și 
diversificarea 
gamei de 
servicii sociale 
furnizate 
persoanelor 
fără adăpost 
din municipiu 

Proiectul prevede reconversia unei 
construcții existente și amenajarea 
unui  centru de urgență pentru 
persoanele fără adăpost, cu o 
capacitate de circa 25 de locuri, 
care să ofere găzduire pe timp de 
noapte sau pentru o perioadă 
limitată, în regim de pensiune, dar 
și servicii de consiliere, suport, etc. 

200,000 POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
8)      
Bugetul 
de stat     
Bugetul 
local 

2015-
2017 

25. Construcția 
unui centru 
social 
multifuncțio
nal, inclusiv 
a unei 
Cantine de 
Ajutor 
Social 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate    
Măsura 3.4.  
Creșterea calității 
serviciilor sociale și 
promovarea 
incluziunii sociale 

Infrastructura și 
servicii sociale 
deficitare pentru 
persoanele fără 
adăpost, vârstnici, 
etc.            
Infrastructura și 
dotarea deficitară a 
centrelor sociale 
pentru copii și a 
cantinei de ajutor 
social 

Extinderea și 
diversificarea 
gamei de 
servicii sociale 
furnizate 
grupurilor 
defavorizate de 
la nivel local și 
creșterea 
calității 
acestora 

Proiectul prevede construcția unui 
centru social multi-funcțional, care 
să găzduiască și o cantină de ajutor 
social, cu spații de cazare, de 
consiliere, de informare, de 
socializare, de preparare și de 
servire a hranei, de depozitare, 
grupuri sanitare, etc. 

1,000,000 POR 
2014-
2020    
(A.P. nr. 
8)    
Bugetul 
de stat     
Bugetul 
local 

2015-
2017 

26.  Construcția 
de locuințe 
sociale 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate    
Măsura 3.4.  

Numărul insuficient 
de locuințe sociale în 
raport cu numărul 
persoanelor fără 
locuință sau care 
locuiesc în condiții 
improprii 

Promovarea 
incluziunii 
sociale a 
grupurilor 
defavorizate, 
prin 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
locuire 

Proiectul prevede construcția 
(inclusiv prin amenajarea unor 
clădiri existente) a circa 100 de 
locuințe sociale, inclusiv 
amenajarea locurilor de parcare, a 
spațiilor verzi din jurul acestora, 
asigurarea conectării la rețeaua de 
utilități, etc.  pentru persoanele care 
locuiesc în condiții improprii sau 

1,500,000 POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
8)       
Bugetul 
de stat     
Bugetul 
local 

2015-
2017 



Creșterea calității 
serviciilor sociale și 
promovarea 
incluziunii sociale 

care nu dețin o locuință.  

27. Construcția 
de locuințe 
ANL  

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.4.  
Creșterea calității 
serviciilor sociale și 
promovarea 
incluziunii sociale 

Numărul insuficient 
de locuințe sociale în 
raport cu numărul 
persoanelor fără 
locuință sau care 
locuiesc în condiții 
improprii 

Promovarea 
incluziunii 
sociale a 
tinerilor cu 
venituri reduse, 
care nu își 
permit 
achiziționarea 
unei locuințe, 
prin acces la 
locuințe noi, cu 
chirie redusă 

Proiectul prevede construcția a 
circa 200 de locuințe în regim de 
închiriere pentru tineri, inclusiv 
amenajarea locurilor de parcare, a 
spațiilor verzi, asigurarea 
conectării la rețeaua de utilități, etc. 

3,000,000 Bugetul 
de stat     
Bugetul 
local 

2015-
2017 

28. Amenajarea 
și dotarea 
sediului 
Bibliotecii 
Municipale 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.5.  
Valorificarea 
patrimoniului 
material și imaterial 
și diversificarea 
ofertei culturale 

Spațiile improprii, 
inclusiv cu risc 
seismic, și dotarea 
deficitară a Muzeului 
și a Bibliotecii 
Municipale 

Creșterea 
accesului 
populației la 
servicii 
culturale de 
calitate și 
diversificarea 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 

Proiectul prevede 
construcția/amenajarea unui sediu 
nou pentru Biblioteca Municipală, 
care să cuprindă spații de lectură 
pentru adulți și copii, spații de 
depozitare, spații expoziționale și 
de evenimente, dotate cu instalații 
de climatizare, de securitate, etc. 

500,000 Bugetul 
de stat 
(PNDL)     
Bugetul 
local 

2015-
2017 



29. Reabilitarea, 
modernizare
a și dotarea 
căminelor 
culturale din 
suburbiile 
municipiului 
Pașcani 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.5.  
Valorificarea 
patrimoniului 
material și imaterial 
și diversificarea 
ofertei culturale 

Existența unui 
decalaj major de 
dezvoltare între 
municipiu și suburbii 

Creșterea 
accesului 
populației la 
servicii 
culturale de 
calitate și 
diversificarea 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 

Proiectul prevede reabilitarea, 
modernizarea și dotarea căminelor 
culturale din suburbiile 
municipiului Pașcani, în vederea 
punerii la dispoziția cetățenilor din 
zonă a unor spații multifuncționale 
pentru activități culturale, 
organizaea de evenimente etc.  

1,500,000 Bugetul 
de stat / 
PNDL 
Bugetul 
local 

2015-
2020 

30. Amenajarea 
și dotarea 
sediului 
Muzeului 
Municipal 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.5.  
Valorificarea 
patrimoniului 
material și imaterial 
și diversificarea 
ofertei culturale 

Lipsa unui sediu 
propriu pentru 
Muzeul Municipal                      
Numărul turiștilor 
care vizitează 
municipiul și durata 
sejurului acestora 
sunt foarte reduse 

Creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru turiști și 
valorificarea 
patrimoniului 
local, material 
și imaterial 

Proiectul prevede amenajarea unui 
spațiu pentru un muzeu în Palatul 
Cantacuzino, cu spații de 
depozitare, de expunere, de 
evenimente, dotarea cu mobilier, 
cu sisteme de supraveghere și de 
securitate, etc. 

200,000 Bugetul 
de stat     
Bugetul 
local 

2017-
2018 

31. Conservarea 
și 
reabilitarea 
Ansamblulu
i Palatului 
Cantacuzino 
(inclusiv 
Biserica Sf. 
Arhangheli), 
în vederea 
introducerii 
în circuitul 
turistic 

O.T. 6: 
Protecția 
mediului și 
promovarea 
utilizării 
eficiente a 
resurselor 

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.5.  
Valorificarea 
patrimoniului 
material și imaterial 
și diversificarea 
ofertei culturale 

Palatul Cantacuzino 
– monument istoric 
de importanță 
națională, se află 
într-o stare avansată 
de degradare                 
Numărul turiștilor 
care vizitează 
municipiul și durata 
sejurului acestora 
sunt foarte reduse 

Conservarea și 
restaurarea 
patrimoniului 
construit de la 
nivel local și 
creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru turiști, 
inclusiv prin 
includerea în 
circuite 
tematice de la 
nivel județean, 

Proiectul prevede conservarea și 
restaurarea clădirii Palatului 
Cantacuzino și a Bisericii Sf. 
Arhangheli  (executarea de lucrări 
de construcţii, instalaţii, racordare 
la utilităţi, lucrări de protecţie şi 
securitate, funcţionalizare şi 
amenajare interioară şi exterioară şi 
amenajare peisagistică, mobilare, 
dotare, echipare, etc.), în vederea 
integrării în circuitul turistic și a 
găzduirii Muzeului Municipal. 
Realizarea de acțiuni de marketing 
și de promovare turistică a 

3,000,000 Granturi 
SEE       
POR 
2014-
2020  
(A.P. nr. 
5)  
Bugetul 
local 

2016-
2018 



regional și 
național 

ansamblului.  
 

32. Achiziționar
ea clădirII 
Restaurantul
ui Victoria 
și 
reabilitarea 
acestuia 

O.T. 6: 
Protecția 
mediului și 
promovarea 
utilizării 
eficiente a 
resurselor 

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.5.  
Valorificarea 
patrimoniului 
material și imaterial 
și diversificarea 
ofertei culturale 

Numărul turiștilor 
care vizitează 
municipiul și durata 
sejurului acestora 
sunt foarte reduse 

Conservarea și 
restaurarea 
patrimoniului 
construit de la 
nivel local și 
creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru turiști, 
inclusiv prin 
includerea în 
circuite 
tematice de la 
nivel județean, 
regional și 
național 

Proiectul prevede achiziționarea 
clădirii Restaurantului "Victoria" și 
reabilitarea acesteia, în vederea 
intregrării unui ansamblu cultural 
și turistic, care să cuprindă și 
Biserica "Sf. Arhangheli" și Palatul 
Cantacuzino. 

1,000,000  POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
5)    
Bugetul 
local 

2016-
2018 

33. Amenajarea 
și dotarea 
unui spațiu 
pentru 
cinematogra
f în Casa de 
Cultură 
Municipală 
Pașcani 

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 
combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.5.  
Valorificarea 
patrimoniului 
material și imaterial 

Lipsa unui 
cinematograf 
funcțional 

Diversificarea 
gamei de 
servicii 
culturale 
pentru cetățeni 
și a 
oportunităților 
de petrecere a 
timpului liber 

Proiectul prevede amenajarea unui 
spațiu din incinta Casei de Cultură 
Municipale și dotarea acestuia 
(mobilier, echipamente audio-
video, ecran de proiecție, etc.), în 
vederea înființării unui 
cinematograf 3D.  

200,000 Bugetul 
local 

2016-
2017 



și diversificarea 
ofertei culturale 

34. Modernizare
a și 
creșterea 
eficienței 
energetice a 
sistemului 
de iluminat 
public și 
ambiental 
din 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.7 
Asigurarea 
accesului 
locuitorilor 
comunității la 
reţelele de energie 
electrică  

Uzura și eficiența 
energetică redusă a 
sistemului de 
iluminat public                              
Lipsa unei canalizații 
subterane pentru 
rețeaua densă de 
cabluri aeriene 

Îmbunătățirea 
calității 
serviciilor de 
iluminat 
public, 
reducerea 
volumului de 
emisii de CO2 
și a costurilor 
de operare și 
mentenanță ale 
rețelei 

Proiectul prevede extinderea 
sistemului de iluminat public din 
municipiul Pașcani și înlocuirea 
corpurilor de iluminat existente cu 
unele de tip LED, dotate cu 
dimming individual presetat și cu 
telemanagement 

1,500,000 POR 
2014-
2020    
(A.P, nr. 
3) 
Bugetul 
local          
Parteneri
at public-
privat 

2016-
2017 

35. Realizarea 
unui sistem 
de 
canalizație 
subterană 
pentru 
cablurile 
aeriene 

O.T. 2: 
Îmbunătățire
a accesului 
la utilizarea 
și calitatea 
tehnologiei 
informației 
și 
comunicațiil
or 

Provocarea 1: 
Competitivitat
ea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate     
Măsura 3.7 
Asigurarea 
accesului 
locuitorilor 
comunității la 
reţelele de energie 
electrică  

  Lipsa unei 
canalizații subterane 
pentru rețeaua densă 
de cabluri aeriene 

Îmbunătățirea 
aspectului 
urban al 
municipiului, 
prin trecerea în 
subteran a 
liniilor aeriene 

Proiectul prevede concesionarea de 
către municipalitate a terenului și 
realizarea de către partenerul privat 
a circa 50 km de canalizație tehnică 
subterană pentru amplasarea 
rețelelor de comunicații electrice și 
electronice, precum și plata de 
către acesta a unei redevențe anuale 
către municipalitate. 

3,500,000 Parteneri
at public-
privat 

2015-
2020 



36. Extinderea 
rețelei de 
distribuție a 
gazelor 
naturale în 
municipiul 
Pașcani și în 
suburbia 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și sociale și 
furnizarea de 
servicii publice de 
bază de calitate  
Măsura 3.8. 
Asigurarea 
accesului 
locuitorilor 
comunității la 
reţelele de gaze 
naturale 

Infrastructura 
tehnico-edilitară și 
echipamentele 
publice insuficient 
dezvoltate din noile 
zone rezidențiale 

Asigurarea in 
mod egal a 
populației 
municipiului la 
servicii de 
utilități publice 
de bază, 
reducerea 
volumului de 
emisii de CO2 
și creșterea 
calității locuirii 

Proiectul prevede extinderea rețelei 
de distribuție a gazelor naturale în 
zonele care nu sunt acoperite în 
prezent și branșarea a peste 2.000 
de gospodării.  

500,000 Fonduri 
proprii 
operator         
Bugetul 
local 

2015-
2020 

37. Extinderea 
și 
modernizare
a spațiilor 
verzi din 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 5: 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea și 
management
ul riscurilor  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                                
Măsura 4.1. 
Reducerea poluării 
și conservarea 
peisajului și a 
biodiversității 

Existența unor spații 
verzi neamenajate și 
neigienizate  

Creșterea 
calității 
spațiilor 
publice, 
reducerea 
nivelului de 
poluare a 
apelor și 
diversificarea 
opotunităților 
de petrecere a 
timpului liber 

Proiectul prevede amenajarea a 3 
parcuri, inclusiv locuri de joacă 
pentru copii și locuri de relaxare 
pentru vârstnici, în municipiul 
Pașcani, pe str. M.Kogălniceanu, 
str.Izvoarelor și din spatele 
blocului Moldova. Lucările vor 
viza amenajarea spațiilor verzi, a 
iluminatului public și arhitectural, a 
aleilor, dotarea cu mobilier urban, 
amenajarea locurilor de joacă, 
dotarea cu aparate de fitness, etc.  

500,000 Bugetul 
local 

2016-
2017 

38. Înființarea 
de perdele 
forestiere 
de-a lungul 
căilor de 
comunicații 
și 
împădurirea 
terenurilor 
degradate 

O.T. 5: 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea și 
management
ul riscurilor  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                                
Măsura 4.1. 
Reducerea poluării 
și conservarea 
peisajului și a 
biodiversității 

Poluarea aerului ca 
urmare a traficului 
auto intens și a lipsei 
unei variante de 
ocolire                    
Degradarea 
terenurilor prin 
eroziune, alunecări 
de teren, etc.            
Suprafața redusă 
ocupată de păduri     
Suprafața extinsă a 
terenurilor degradate 
și neproductive din 
Lunca Siretului 

Reducerea 
nivelului de 
poluare a 
solurilor, 
prevenirea și 
combaterea 
efectelor 
schimbărilor 
climatice.  

Proiectul prevede împădurirea a 
circa 50 ha de teren de-a lungul 
principalelor căi de comunicații și 
pe terenuri degradate de pe 
teritoriul municipiului. 

500,000 POR 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
3) 
Bugetul 
local 

2015-
2020 



39. Consolidare
a versanților 
din 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 5: 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea și 
management
ul riscurilor  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                           
Măsura 4.2. 
Managementul 
adecvat al riscurilor 
naturale și 
antropice 

Degradarea 
terenurilor prin 
eroziune, alunecări 
de teren, etc.  

Prevenirea și 
combaterea 
efectelor 
riscurilor de 
alunecări de 
teren 

Proiectul prevede executarea de 
lucrări de consolidare a versanților 
cu alunecări active de teren din 
municipiul Pașcani (Boșteni, 
Sodomeni, Gâștești, etc.), prin 
executarea de lucrări de plantare, 
drenuri, chesoane, etc. 

2,000,000 Bugetul 
de stat      
Bugetul 
local        
POIM 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
6) 

2016-
2018 

40. Expertizarea 
și 
reabilitarea 
clădirilor cu 
risc seismic 
ridicat 

O.T. 5: 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea și 
management
ul riscurilor  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                           
Măsura 4.2. 
Managementul 
adecvat al riscurilor 
naturale și 
antropice 

Riscul seismic ridicat 
al unor clădiri din 
municipiu               
Fondul construit 
învechit din cartiere 
de locuințe 
individuale, cu 
precădere din 
suburbii 

Prevenirea și 
combaterea 
efectelor 
riscurilor de 
prăbușire sau 
de avariere a 
clădirilor cu 
risc seismic 

Proiectul prevede expertizarea 
tehnică a clădirilor publice și 
private care prezintă risc seismic și 
executarea de lucrări de 
consolidare a celor încadrate în 
clasa de risc I 

2,500,000 Bugetul 
de stat 
(MDRA
P)    
Bugetul 
local 
(pentru 
clădirile 
publice)         
Fonduri 
proprii 
ale 
asociațiil
or de 
proprieta
ri 

2015-
2020 

41. Extinderea 
sistemului 
de colectare 
selectivă a 
deșeurilor 
din 
municipiul / 
zona 
Pașcani 

O.T. 6: 
Protecția 
mediului și 
promovarea 
utilizării 
eficiente a 
resurselor 

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                           
Măsura 4.3.  
Extinderea și 
consolidarea 
sistemului de 
management 
integrat al 
deșeurilor 

Gradul redus de 
colectare (nr. mic de 
abonați) și de 
valorificare al 
deșeurilor colectate                         
Uzura fizică și 
morală avansată a 
utilajelor pentru 
activitatea de 
salubritate            
Distrugerea 
componentelor 
sistemului de 
colectare selectivă a 
deșeurilor                

Creșterea 
gradului de 
colectare 
selectivă și de 
valorificare a 
deșeurilor de 
toate tipurile și 
reducerea 
poluării 
solurilor 

Proiectul prevede achiziționarea și 
instalarea de platforme subterane 
pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor dotate cu containere de 
1,1 mc pentru deșeuri reciclabile și 
menajere, de mașini de colectare 
(autogunoiere), amenajarea unei 
stații de compostare pentru deșeui 
verzi,  construcția unui depozit de 
deșeuri inerte (clasa C) și 
achiziționarea unui concasor pentru 
deșeuri din construcții și demolări, 
înființarea unui centru zonal pentru 
deșeuri DEEE și realizarea unei 
campanii de informare a populației 

1,000,000 POIM 
2014-
2020   
(A.P. nr. 
4) 
Bugetul 
local 

2015-
2017 



Lipsa unor centre 
zonale pe fluxuri de 
deșeuri (DEEE, 
deșeuri din 
construcții) 

cu privire la importanța colectării 
selective. 

42. Reabilitarea 
termică a 
blocurilor de 
locuințe din 
municipiul 
Pașcani, 
inclusiv 
implementar
ea 
distribuției 
energiei 
termice pe 
orizontală  

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                           
Măsura 4.4. 
Creșterea eficienței 
energetice a 
fondului construit  

Eficiența energetică 
redusă a blocurilor 
de locuințe și a 
clădirilor publice                   
Ponderea ridicată 
(60%) a locuințelor 
cu confort 
redus/mediu situate 
în blocuri  

Reducerea 
volumului de 
emisii de CO2, 
îmbunătățirea 
aspectului 
fațadelor și 
reducerea 
costurilor cu 
întreținerea ale 
locatarilor 

Proiectul prevede reabilitarea 
termică a peste 6.000 de 
apartamente amplasate în cele 
peste 300 de blocuri de locuințe din 
municipiul Pașcani. Lucrările 
constau din izolarea termică a 
pereților exteriori, a planșeului, 
refacerea finisajului exterior al 
fațadelor blocurilor, etc. 

21,000,000 Bugetul 
de stat 
(MDRA
P)             
POR 
2014-
2020    
(A.P. nr. 
3) 
Contribuț
ia proprie 
a 
asociațiil
or de 
locatari       
Sistemul 
ESCO 

2015-
2020 

43. Reabilitarea 
termică a 
clădirilor 
publice din 
municipiul 
Pașcani 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                           
Măsura 4.4. 
Creșterea eficienței 
energetice a 
fondului construit  

Eficiența energetică 
redusă a blocurilor 
de locuințe și a 
clădirilor publice 

Reducerea 
volumului de 
emisii de CO2, 
îmbunătățirea 
aspectului 
fațadelor și 
reducerea 
costurilor cu 
întreținerea 
suportate de 
către 
administrația 
locală 

Proiectul prevede reabilitarea 
termică a clădirilor publice din 
municipiul Pașcani cu destinație de 
servicii sociale, educaționale:  
sediul Primăriei, Școala 
Gimnazială Lunca, Colegiul 
Național "Mihail Sadoveanu", 
Liceul Tehnologic "Mihail 
Busuioc", Spitalul Municipal de 
Urgență, etc. 

5,000,000 Bugetul 
de stat 
(MDRA
P)             
POR 
2014-
2020    
(A.P. nr. 
3) 
Bugetul 
local 

2015-
2020 



44. Modernizare
a sistemului 
de 
producere și 
distribuție a 
energie 
termice în 
regim 
centralizat  

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 
Asigurarea 
dezvoltării durabile 
a municipiului 
Pașcani                           
Măsura 4.5. 
Promovarea 
producerii și 
consumului de 
energie din resurse 
regenerabile 

Numărul mare de 
debranșări de la 
sistemul de 
termoficare și starea 
financiară precară a 
acestui serviciu 
(creanțe de la 
populație, datorii 
către terți, etc.)           
Lipsa inelelor pentru 
recicularea apei calde 
și a distribuției pe 
orizontală la nivelul 
sistemului centralizat 
de termoficare 

Creșterea 
atractivității 
sistemului 
centralizat de 
termoficare, 
reducerea 
costurilor de 
producere a 
agentului 
termic, 
valorificarea 
potențialului de 
producere a 
energiei din 
resurse 
regenerabile  și 
reducerea 
volumuluie 
emisiilor de 
CO2 

Proiectul prevede dotarea 
centralelor termice de cvartal cu 
panouri fotovoltaice, instalarea 
unui cogenerator la nivelul 
sistemului de producere a energiei 
termice și interconectarea 
centralelor de cvartal la acesta, 
construcția inelelor de recirculare a 
apei calde, etc. 

1,500,000 POIM 
2014-
2020 
(A.P. nr. 
7) 
Bugetul 
de stat      
Bugetul 
local 

2015-
2017 

45 Elaborarea 
unui Plan de 
Mobilitate 
Urbană 
Durabilă al 
municipiului 
Pașcani 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 
de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 
infrastructur
ilor rețelelor 
majore 

Provocarea 5: 
Administrația 
și guvernarea 

Obiectivul 
operațional 5.. 
Dezvoltarea 
capacității 
administrative și 
asigurarea bunei 
guvernanțe la nivel 
local                        
Măsura 5.1. 
Dezvoltarea 
capacității de 
planificare a 
administrației 
publice locale 

Lipsa unui plan de 
mobilitate urbană 
durabilă                  
Insuficiența pistelor 
pentru bicicliști și a 
zonelor pietonale, ca 
alternative ecologice 
de deplasare                      
Lipsa unui sistem de 
transport în comun 
care să asigure 
legătura la comunele 
din zona de influență                    
Deficitul de locuri de 
parcare, cu precădere 
în zona centrală        

Îmbunătățirea 
capacității de 
planificare și 
de 
management a 
activității de 
transport de la 
nivelul 
municipiului, 
în vederea 
creșterii 
mobilității 
motorizate și 
nemotorizate, a 
siguranței în 
deplasare și a 
reducerii 
emisiilor de 
CO2, precum 
și sporirea 
oportunităților 
de atragere a 

Proiectul prevede achiziționarea 
serviciilor de consultanță pentru 
elaborarea unui plan de mobilitate 
urbană durabilă, care să cuprindă 
măsurile și acțiunile concrete ce 
trebuie întreprinse la nivel local 
pentru creșterea mobilității, 
reducerea emisiilor de CO2, 
rezolvarea problemei parcărilor și 
îmbunătățirea serviciilor de 
transport în comun, inclusiv 
elaborarea unui pachete de proiecte 
pentru atragerea de finanțări 
nerambursabile în domeniul 
transporturilor. 

50,000 Bugetul 
local 

2015 



finanțărilor 
nerambursabile 
în acest sens 

46. Elaborarea 
unui Plan de 
Acțiune 
pentru 
Energie 
Durabilă 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 
economie cu 
emisii 
reduse de 
CO2 în toate 
sectoarele  

Provocarea 5: 
Administrația 
și guvernarea 

Obiectivul 
operațional 5.. 
Dezvoltarea 
capacității 
administrative și 
asigurarea bunei 
guvernanțe la nivel 
local                        
Măsura 5.1. 
Dezvoltarea 
capacității de 
planificare a 
administrației 
publice locale 

Uzura ridicată și 
eficiența energetică 
redusă a parcului de 
autobuze pentru 
transportul în comun            
Insuficienta 
valorificare a 
resurselor de energie 
regenerabilă              
Eficiența energetică 
redusă a blocurilor 
de locuințe și a 
clădirilor publice                         
Uzura și eficiența 
energetică redusă a 
sistemului de 
iluminat public 

Îmbunătățirea 
capacității de 
planificare, 
management și 
de absorbție a 
finanțărilor 
externe pentru 
creșterea 
eficienței 
energetice a 
transportului în 
comun, a 
clădirilor, a 
iluminatului 
public, etc.  

Proiectul prevede achiziționarea 
serviciilor de consultanță pentru 
elaborarea unui Plan de Acțiune 
pentru Energie Durabilă, care să 
cuprindă măsurile, acțiunile și un 
pachet de proiecte prin care să fie 
atrase finanțări nerambursabile 
pentru creșterea eficienței 
energetice 

50,000 Bugetul 
local 

2015 

47. Actualizarea 
PUG și 
RLU al 
Municipiulu
i Pașcani 

O.T.11. 
Consolidare
a capacității 
instituțional
e și  o 
administrați
e publică 
eficientă 

Provocarea 5: 
Administrația 
și guvernarea 

Obiectivul 
operațional 5.. 
Dezvoltarea 
capacității 
administrative și 
asigurarea bunei 
guvernanțe la nivel 
local                        
Măsura 5.1. 
Dezvoltarea 
capacității de 
planificare a 
administrației 
publice locale 

Extinderea 
accentuată a 
intravilanului în 
raport cu dinamica 
negativă a populației            
Construcția de noi 
locuințe în zone cu 
riscuri naturale 

Îmbunătățirea 
capacității de 
planificare și 
gestionare a 
teritoriului, cu 
precădere în 
ceea ce vizează 
extinderea 
perimetrelor 
construite, 
asigurarea 
infrastructurii 
tehnico-
edilitare și a 
echipamentelor 
publice, 
protejarea 
patrimoniului 
construit și 
natural, etc.  

Proiectul prevede actualizarea 
Planului Urbanistic General și al 
Regulamentului Local de 
Urbanism, a căror valabilitate va 
expira în anul 2019 

200,000 Bugetul 
local 

2018-
2019 



48. Elaborarea 
Cadastrului 
General al 
Municipiulu
i 

O.T.11. 
Consolidare
a capacității 
instituțional
e și  o 
administrați
e publică 
eficientă 

Provocarea 5: 
Administrația 
și guvernarea 

Obiectivul 
operațional 5.. 
Dezvoltarea 
capacității 
administrative și 
asigurarea bunei 
guvernanțe la nivel 
local                         
Măsura 5.1. 
Dezvoltarea 
capacității de 
planificare a 
administrației 
publice locale 

Lipsa 
documentațiilor 
cadastrale complete 
la nivel local 

Îmbunătățirea 
capacității de 
planificare și 
de 
management a 
teritoriului 
municipiului, 
printr-o 
evidență 
precisă a 
tuturor 
informațiilor 
legate de 
terenuri și 
imobile. 

Proiectul prevede finalizarea 
cadastrului general al municipiului 
Pașcani, prin înscrierea în cartea 
funciară a tuturor imobilelor. 

150,000 Bugetul 
local 

2015-
2017 

TOTAL 
134,350,000 euro 

	  
	   	  



II. PROIECTE PROPUSE SPRE IMPLEMENTARE DE CĂTRE U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI ÎN PARTENERIAT CU ALTE U.A.T. 
   Nr. 

Crt. 
Denumire

a 
proiectulu

i 

Corelarea 
cu 

obiectivele 
tematice 
Europa 
2020 

Corelarea 
cu 

provocările 
din Acordul 

de 
Parteneriat 
2014-2020 

Corelarea cu 
obiectivele și 
măsurile SDL 
Pașcani 2014-

2020 

Corelarea cu 
analiza 
SWOT 

Obiective Scurtă descriere Buget 
estimativ 

(Euro) 

Sursa de 
finanțare 

Perioad
a de 

implem
entare 

propusă 

Beneficiar 

1 Extindere
a rețelei 
de 
transport 
în zona 
urbană 
funcțional
ă Pașcani 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 
de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 
infrastructur
ilor rețelelor 
majore 

Provocarea 
3: 
Infrastructur
a 

Obiectivul 
operațional 1: 
Creșterea 
accesibilității și 
a mobilității 
mărfurilor și 
persoanelor la 
nivelul 
municipiului 
Pașcani     
Măsura 1.3. 
Asigurarea 
conexiunii cu 
zonele peri-
urbane şi rurale 
înconjurătoare  

Lipsa unui 
sistem de 
transport în 
comun care 
să asigure 
legătura la 
comunele din 
zona de 
influență 

Creșterea 
accesibilității și 
a mobilității la 
nivelul zonei 
de influență a 
municipiului și 
întărirea 
legăturilor 
urban-rural.  

Proiectul prevede extinderea 
transportului în comun în zona 
urbană funcțională a municipiului, 
sub egida unei societăți comerciale 
care să aibă ca acționar ADI Zona 
Urbană Funcțională, inclusiv 
amenajarea a minim 20 de stații de 
transport în comun în localitățile 
rurale învecinate (de ex. Stolniceni-
Prăjescu, Ruginoasa, Moțca, Valea 
Seacă comunele, Cozmești, Heci, 
etc.) 

200,000 Bugete 
locale 

2015-
2017 

ADI Zona 
Urbană 
Funcțională 
Pașcani 

2 Înființarea 
ADI 
„Zona 
Urbană 
Funcțional
ă Pașcani” 

O.T.11. 
Consolidare
a capacității 
instituțional
e și  o 
administrați
e publică 
eficientă 

Provocarea 
5: 
Administraț
ia și 
guvernarea 

Obiectivul 
operațional 5.. 
Dezvoltarea 
capacității 
administrative 
și asigurarea 
bunei 
guvernanțe la 
nivel local                           
➢ Măsura 5.2. 
Creșterea 
calității 
serviciilor 
furnizate de 
administrația 
publică locală 
și stimularea 
cooperării 

Lipsa unei 
structuri 
asociative 
create la 
nivelul zonei 
de influență a 
municipiului 
pentru 
investiții de 
interes 
comun 

Întărirea 
capacității de 
planificare, 
pregătire și 
implementare 
de proiecte de 
interes comun 
pentru 
municipiu și 
zona sa de 
influență, de 
furnizare de 
servicii de 
interes general, 
de 
reprezentare, 
etc. 

Proiectul prevede înființarea unei 
asociații de dezvoltare 
intercomunitară împreună cu 
situate la 20-25 km de municipiul 
Pașcani și funcționalizarea 
acesteia, prin plata unei cotizații 
anuale în vederea asigurării 
resurselor umane și logistice. 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară va constitui cadrul 
legal necesar pentru extinderea 
ariei de acoperire a unor servicii de 
utilități publice, dar și pentru 
accesarea de finanțări 
nerambursabile pentru proiecte de 
interes comun 

200,000 Bugetul 
local 

2015-
2020 

ADI Zona 
Urbană 
Funcțională 
Pașcani 



interinstituțion
ale 

3 Extindere
a și 
reabilitare
a 
infrastruct
urii de apă 
și apă 
uzată din 
municipiu
l Pașcani 

O.T. 6: 
Protecția 
mediului și 
promovarea 
utilizării 
eficiente a 
resurselor 

Provocarea 
4: Resursele 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane și 
sociale și 
furnizarea de 
servicii publice 
de bază de 
calitate    
Măsura 3.6. 
Asigurarea 
accesului 
locuitorilor 
comunității la 
reţelele de apă 
şi canalizare 

Existența 
unor străzi și 
locuințe care 
nu dispun de 
rețea de 
alimentare cu 
apă și 
canalizare, 
cu precădere 
în suburbii.          
Poluarea 
apelor 
freatice cu 
nitrați și 
nitriți         
Infrastructura 
tehnico-
edilitară și 
echipamentel
e publice 
insuficient 
dezvoltate 
din noile 
zone 
rezidențiale         
Pierderile 
foarte mari 
din rețeaua 
de distribuție 
a apei 
potabile                     
Eficiența 
energetică 
redusă a 
echipamentel
or pentru apă 
și apă uzată 

Asigurarea 
accesului 
nediscriminator 
al populației 
municipiului la 
utilități publice 
de bază, 
reducerea 
poluării apelor 
și a solurilor și 
îmbunătățirea 
stării de 
sănătate a 
locuitorilor 

Proiectul prevede executarea de 
lucrări de extindere, reabilitarea și 
modernizare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din municipiu și din 
suburbiile acestuia: reabilitarea a 
19 km de rețea de aducțiune, a 70 
km de rețea de distribuție a apei, 
extinderea rețelei cu 91 km, 
instalarea a 7 stații de 
pompare/hidrofoare noi, a 7 
rezervoare noi, 15 km de conducte 
sub presiune, extinderea rețelei de 
canalizare cu 134 km, reabilitarea a 
12 km de rețea de canalizare, 
construcția a 3 stații de epurare, 15 
stații de pompare a apelor uzate.  

120,000,00
0 

POIM 
2014-
2020   
PNDL     
Bugetul 
local         
Fonduri 
proprii 

2015-
2018 

ADI și 
operator 
regional 
nou- 
înființați în 
partea de 
vest a 
județului 
Iași 

TOTAL: 120,400,000 euro 
 

	  



	   	  
	  
III. PROIECTE PROPUSE SPRE IMPLEMENTARE DE CĂTRE ALTE ENTITĂȚI, DAR CU IMPACT DIRECT LA NIVELUL MUNICIPIULUI  
	  

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
proiectului 

Corelarea 
cu 

obiectivele 
tematice 
Europa 

2020 

Corelarea cu 
provocările 
din Acordul 

de Parteneriat 
2014-2020 

Corelarea cu 
obiectivele și 

măsurile SDL 
Pașcani 2014-

2020 

Corelarea cu 
analiza SWOT 

Obiective Scurtă descriere Buget 
estimativ 

(Euro) 

Sursa de 
finanțare 

Perioad
a de 

impleme
ntare 

propusă 

Beneficiar 

1 Construcția 
variantei de 

ocolire a 
Municipiului 

Pașcani 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Măsura 1.1. 
Asigurarea 
conectării 

municipiului la 
polii urbani de 
creștere şi la 

rețeaua TEN-T 

Poluarea aerului ca 
urmare a traficului 

auto intens și a 
lipsei unei variante 

de ocolire            
Lipsa unei variante 

de ocolire a 
municipiului          

Existența 
documentațiilor 

tehnico-economice 
pentru construcția 

variantei de 
ocolire a 

municipiului 

Reducerea 
poluării 

aerului și a 
poluării 
fonice în 
interiorul 

municipiului 
Pașcani și 
asigurarea 
accesului 

rapid și sigur 
la rețeaua 
TEN-T 
rutieră 

centrală 

Proiectul prevede 
construcția unei 

variante de 
ocolire, cu o 

lungime de 12 km, 
care să ocolească 
municipiul de la 
est la vest, prin 

sudul acestuia și 
care va cuprinde 
mai multe poduri 
și intersecții 
amenajate. 

15,000,000 POR 2014-
2020       

Fonduri 
guvernament
ale (PNDL)                    

Bugetul 
local 

2015-
2017 

CNADNR 

2 Construcția 
Drumului 

Express/Aut
ostrăzii 
Bacău-

Suceava 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Măsura 1.1. 
Asigurarea 
conectării 

municipiului la 
polii urbani de 

Amplasarea 
municipiului la 
intersecția mai 

multor axe 
prioritare TEN-T 

rutiere și feroviare  

Creșterea 
accesibilității 

și a 
mobilității la 
nivelul axei 
prioritare 
TEN-T 
rutiere 

centrale care 
face legătura 

între 
municipiul 
București și 
granițele cu 
Ucraina și 

Proiectul prevede 
construcția a 129 

km de drum 
express/autostradă

, care să asigure 
legătura către zona 

Bucovinei și 
granița cu 

Ucraina, inclusiv 
poduri, pasaje, 

locuri de parcare, 
etc. 

645,000,000 POIM 2021-
2027 

2021-
2027 

CNADNR 



creștere şi la 
rețeaua TEN-T 

Republica 
Moldova 

3 Construcția 
Drumului 

Express/Aut
ostrăzii 

Pașcani - 
Iași-Ungheni  

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani     

 Măsura 1.1. 
Asigurarea 
conectării 

municipiului la 
polii urbani de 
creștere şi la 

rețeaua TEN-T 

Amplasarea 
municipiului la 
intersecția mai 

multor axe 
prioritare TEN-T 

rutiere și feroviare  

Creșeterea 
accesibilității 

și a 
mobilității la 
nivelul axei 
prioritare 
TEN-T 
rutiere 

centrale care 
face legătura 

între 
Republica 
Moldova și 
granița de 

vest a 
României 

Proiectul prevede 
construcția a 75 

km de drum 
expres/autostradă, 
inclusiv poduri, 
pasaje, locuri de 

parcare, etc., care 
să asigure legătura 

la granița cu 
Republica 
Moldova 

450,000,000 POIM 2014-
2020 

2018-
2020 

CNADNR 

4 Modernizare
a căii ferate 

Ploiești-
Suceava-
Vicșani 

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Măsura 1.1. 
Asigurarea 
conectării 

municipiului la 
polii urbani de 
creștere şi la 

rețeaua TEN-T 

Scăderea drastică a 
traficului feroviar 
și de mărfuri 

Creșterea 
accesibilității 

și a 
mobilității la 
nivelul axei 
prioritare 
TEN-T 

feroviare 
centrale care 
face legătura 

între 
municipiul 
București și 
granițele cu 
Ucraina și 
Republica 
Moldova 

Proiectul prevede 
reabilitare a circa 
500 km de cale 
ferată, inclusiv 
poduri, pasaje, 
achiziționare 

material rulant 
pentru a asigura  

un tren Interregio 
la fiecare 2 h. 

2,300,000,000 POIM 2021-
2027 

2021-
2027 

CFR S.A. 



5 Modernizare
a căii ferate 
Pașcani-Iași  

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Măsura 1.1. 
Asigurarea 
conectării 

municipiului la 
polii urbani de 
creștere şi la 

rețeaua TEN-T 

Scăderea drastică a 
traficului feroviar 
și de mărfuri 

Creșterea 
accesibilității 

și a 
mobilității la 
nivelul axei 
prioritare 
TEN-T 

feroviare 
centrale care 
face legătura 

între 
municipiul 
București și 
granița cu 
Republica 
Moldova 

Proiectul prevede 
reabilitarea a circa 

75 km de cale 
ferată, care să 

asigure legătura la 
granița cu 
Republica 
Moldova 

350,000,000 POIM 2021-
2027 

2021-
2027 

CFR S.A. 

6 Modernizare
a 

Complexului 
Feroviar 
Pașcani  

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Măsura 1.1. 
Asigurarea 
conectării 

municipiului la 
polii urbani de 
creștere şi la 

rețeaua TEN-T 

Scăderea drastică a 
traficului feroviar 
și de mărfuri 

Creșterea 
traficului 

feroviar de 
mărfuri și 
călători, în 
special a 

celui 
internațional, 

către 
Republica 
Moldova și 

Ucraina 

Proiectul prevede 
modernizarea 

Gării Pașcani, prin 
reabilitarea și 
modernizarea 

clădirii, 
amenajarea de noi 
peroane acoperite, 

a unui pasaj 
pietonal, 

amenajarea de 
spații comerciale, 

tehnice și 
administrative, 

etc.  

5,000,000 POIM 2021-
2027 

2021-
2027 

CFR S.A. 



7 .. 
Reabilitarea 

DJ 208L 
Pașcani-

Miroslovești  

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

 Măsura 1.3. 
Asigurarea 

conexiunii cu 
zonele peri-urbane 

şi rurale 
înconjurătoare  

Starea tehnică 
proastă / mediocră 

a unor drumuri 
județene și 

comunale care 
asigură legătura cu 
comunele din jur 

Creșterea 
mobilității 

mărfurilor și 
a persoanelor 

la niveul 
zonei urbane 
funcționale a 
municipiului 

Pașcani 

Proiectul prevede 
reabilitarea și 
modernizare a 
circa 15 km de 
drum județean 

între localitățile 
Pașcani și 

Miroslovești 

900,000 POR 2014-
2020    

Fonduri 
guvernament

ale     
Bugetul CJ 

Iași 

2014-
2020 

CJ Iași 

8 Reabilitarea 
DJ 281C 
Pașcani-
Cotnari  

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

majore 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Măsura 1.3. 
Asigurarea 

conexiunii cu 
zonele peri-urbane 

şi rurale 
înconjurătoare  

Starea tehnică 
proastă / mediocră 

a unor drumuri 
județene și 

comunale care 
asigură legătura cu 
comunele din jur 

Creșterea 
mobilității 

mărfurilor și 
a persoanelor 

la niveul 
zonei urbane 
funcționale a 
municipiului 

Pașcani 

Proiectul prevede 
reabilitarea și 

modernizarea a 
circa 30 km de 
drum județean, 
între localitățile 

Pașcani și Cotnari  

1,700,000 POR 2014-
2020    

Fonduri 
guvernament

ale     
Bugetul CJ 

Iași 

2014-
2020 

CJ Iași 

9 Reabilitarea 
DJ 208I 
Pașcani-
Vânători  

O.T. 7: 
Promovarea 
sistemelor 

de transport 
durabile și 
eliminarea 
blocajelor 
din cadrul 

infrastructur
ilor rețelelor 

Provocarea 3: 
Infrastructura 

Obiectivul 
operațional 1: 

Creșterea 
accesibilității și a 

mobilității 
mărfurilor și 

persoanelor la 
nivelul 

municipiului 
Pașcani      

Starea tehnică 
proastă / mediocră 

a unor drumuri 
județene și 

comunale care 
asigură legătura cu 
comunele din jur 

Creșterea 
mobilității 

mărfurilor și 
a persoanelor 

la niveul 
zonei urbane 
funcționale a 
municipiului 

Pașcani 

Proiectul prevede 
reabilitarea și 

modernizarea a 
circa 20 km de 
drum județean, 
între localitățile 

Pașcani și 
Vânători 

1,100,000 POR 2014-
2020    

Fonduri 
guvernament

ale     
Bugetul CJ 

Iași 

2014-
2020 

CJ Iași 



majore Măsura 1.3. 
Asigurarea 

conexiunii cu 
zonele peri-urbane 

şi rurale 
înconjurătoare  

10 Reabilitarea 
și 

modernizare
a Școlii 

Gimnaziale 
Speciale 
Pașcani 

O.T. 10: 
Investiții în 

educație, 
competențe 
și învățare 

pe tot 
parcursul 

vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 

infrastructurii 
urbane și sociale 
și furnizarea de 

servicii publice de 
bază de calitate      

Măsura 3.2.  
Îmbunătățirea 

infrastructurii și 
creșterea calității 

serviciilor 
educaționale 

Necesarul ridicat 
de investiții de la 
nivelul unităților 

de învățământ 
pentru reabilitare, 

modernizare și 
dotare, inclusiv 

internate, cantine, 
săli și terenuri de 
sport, locuri de 

joacă pentru copii, 
etc.  

Creșterea 
calității 

serviciilor 
educaționale 

furnizate 
copiilor cu 

cerințe 
educative 
speciale 

Proiectul prevede 
reabilitarea 

corpului B de 
clădire, a centralei 

termice și a 
atelierului școlar. 

500,000 POR 2014-
2020             

Bugetul CJ 
Iași 

2015-
2017 

CJ Iași 

11 Reabilitarea, 
extinderea și 

dotarea 
Centrului de 
Plasament 

„Sf. Stelian”  

O.T. 9: 
Promovarea 
incluziunii 
sociale și 

combaterea 
sărăciei 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 

infrastructurii 
urbane și sociale 
și furnizarea de 

servicii publice de 
bază de calitate     

Măsura 3.4.  
Creșterea calității 
serviciilor sociale 
și promovarea 

incluziunii sociale 

Infrastructura și 
dotarea deficitară a 

centrelor sociale 
pentru copii și a 

cantinei de ajutor 
social 

Creșterea 
calității 

serviciilor 
sociale 

furnizate în 
sistemul 
public de 
ocrotire a 
copilului 

Proiectul prevede 
reabilitarea și 

extinderea 
Centrului de 

Plasament "Sf. 
Stelian" Pașcani, 

prin reabilitarea și 
consolidarea 

clădirii existente 
(recompartimentar
e, refacere finisaje 

interioare și 
exterioare, 

pardoseli, pereți, 
înlocuire 
tâmplărie, 

termoizolație, 
amenajare loc de 

joacă, teren 
sportiv și 

construcția unui 
nou corp de 

1,000,000 POR 2014-
2020             

Bugetul CJ 
Iași 

2015-
2017 

DGASPC 
Iași 



clădire  
12 Construcția 

unui centru 
zonal de 

colectare, 
depozitare, 
procesare și 
ambalare a 
legumelor și 

fructelor 

O.T.3. 
Îmbunătățir

ea 
competitivit
ății IMM, a 
sectorului 
agricol și a 

celui de 
pescuit și 

acvacultură 

Provocarea 1: 
Competitivitat

ea 

Obiectivul 
operațional 2. 

Creșterea 
competitivității 

economiei locale 
și crearea de noi 
locuri de muncă   

Măsura 2.3. 
Creșterea 

competitivității 
sectorului agricol 

din zona 
periurbană a 
municipiului 

Pașcani 

Existența unui 
număr mare de 
persoane care 

practică 
agricultura de 

subzistență și lipsa 
unor sisteme 
integrate de 

valorificare a 
producției agricole 

Stimularea 
cooperării 

dintre micii 
fermieri din 

zonă și 
creșterea 
valorii 

adăugate a 
produselor 
realizate de 
către aceștia 

Proiectul prevede 
construcția unui 

centru agro-
logistic zonal, care 

să deservească 
producătorii 

agricoli din zona 
de influență a 
municipiului 

Pașcani. Acesta va 
cuprinde un 

depozit frigorific, 
precum și 

echipamente de 
transport, sortare, 

spălare, 
condiționare și 

ambalare a 
legumelor și 

fructelor. 

2,000,000 PNDR 
2014-2020               

Fonduri 
private 

2016-
2017 

Investitor 
privat 

13 Înființarea 
unui Centru 
de Excelență 

în Rugby, 
inclusiv 

modernizare
a 

Stadionului 
„Locomotiva

” 

O.T. 10: 
Investiții în 

educație, 
competențe 
și învățare 

pe tot 
parcursul 

vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 

infrastructurii 
urbane și sociale 
și furnizarea de 

servicii publice de 
bază de calitate     

Măsura 3.1.. 
Regenerarea 

spaţiilor urbane și 
diversificarea 

oportunităților de 
petrecere a 

timpului liber 

Infrastructura 
sportivă deficitară 
și uzată (Stadionul 

Municipal, 
Stadionul 

“Locomotiva”, 
lipsa unui bazin de 

înot, etc.) 

Creșterea 
atractivității 
municipiului 
pentru turiști, 
diversificarea 
oportunitățilo
r de petrecere 

a timpului 
liber pentru 
locuitori și 
crearea de 

noi locuri de 
muncă 

Proiectul prevede 
modernizarea 
stadionului de 

rugby 
"Locomotiva" 
(teren de joc, 

amenajare 
vestiare, tribune, 
grupuri sanitare), 
înființarea unor 
clase sportive la 

C.T.C.F. "Unirea", 
amenajarea unor 
spații de cazare, 

de masă și de 
antrenament 

pentru sportivi. 

500,000 Bugetul de 
stat     

Bugetul 
local 

2015-
2017 

Federația 
Română de 

Rugby 



14 Sprijinirea 
financiară a  
programelor 
de practică 
și de 

mentorat ale 
elevilor din 

învățământu
l tehnic și 

profesional 
la agenții 
economici 

din 
municipiu 

O.T. 10: 
Investiții în 

educație, 
competențe 
și învățare 

pe tot 
parcursul 

vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 

infrastructurii 
urbane și sociale 
și furnizarea de 

servicii publice de 
bază de calitate    

Măsura 3.2.  
Îmbunătățirea 

infrastructurii și 
creșterea calității 

serviciilor 
educaționale 

Lipsa sprijinului 
financiar pentru 

companiile și 
tutorii care 

găzduiesc elevi în 
practică 

Asigurarea 
corelării 

dintre oferta 
educațională 
și nevoile 

mediului de 
afaceri local 
și facilitarea 

tranziției 
absolvenților 

la piața 
muncii 

Proiectul prevede 
organizarea de 

stagii de practică 
pentru elevii de la 
liceele cu profil 
tehnologic din 
municipiu la 

agenții economici 
locali, inclusiv 

formarea și 
remunerarea 
tutorilor de 

practică din cadrul 
firmelor, 

acordarea de burse 
elevilor, etc.  

500,000 POCU 
2014-2020 

2015-
2017 

ISJ Iași 

15 Derularea de 
programe de 

formare 
profesională 
continuă ale 
grupurilor 

dezavanjate 
pentru 

ocupații 
solicitate pe 
piața locală 

a muncii 

O.T. 10: 
Investiții în 

educație, 
competențe 
și învățare 

pe tot 
parcursul 

vieții 

Provocarea 2: 
Oamenii și 
societatea 

Obiectivul 
operațional 3. 
Reabilitarea 

infrastructurii 
urbane și sociale 
și furnizarea de 

servicii publice de 
bază de calitate    

Măsura 3.2.  
Îmbunătățirea 

infrastructurii și 
creșterea calității 

serviciilor 
educaționale 

Numărul redus al 
participanților la 

programe de 
formare 

profesională 
continuă                        

Numărul ridicat al 
persoanelor expuse 

riscului de 
excluziune socială  

Creșterea și 
diversificarea 
oportunitățilo
r de ocupare 

pentru 
persoanele cu 

risc de 
excluziune de 

pe piața 
muncii 

Proiectul prevede 
organizarea de 

cursuri de formare 
profesională în 

domeniile 
solicitate pe piața 
locală a forței de 

muncă (de ex. 
Pentru industria 

textilă, alimentară, 
a construcțiilor de 

mașini, etc.), 
complementare la 

cele oferite de 
AJOFM, pentru 

persoanele 
provenite din 

grupuri supuse 
riscului de 

excluziune de pe 
piața muncii 

(rromi, persoane 
cu dizabilități, 

femei, persoane de 
peste 45 de ani, 

etc.) 

500,000 POCU 
2014-2020 

2015-
2017 

AJOFM / 
Furnizori 
privați de 
servicii de 
formare 



16  Finalizarea 
barajului și 

a 
hidrocentral
ei de pe râul 

Siret din 
zona Lunca 

O.T. 5: 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea 

și 
managemen
tul riscurilor  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 

Asigurarea 
dezvoltării 
durabile a 

municipiului 
Pașcani                           

Măsura 4.5. 
Promovarea 
producerii și 

consumului de 
energie din resurse 

regenerabile 

Insuficienta 
valorificare a 
resurselor de 

energie 
regenerabilă                 

Amenajarea, în 
proporție de 90%, 
a barajului de pe 

râul Siret din zona 
Lunca 

Prevenirea 
riscurilor de 
inundații pe 
râul Siret, 

valorificarea 
potențialului 
de producere 

a energiei 
electrice și 

asigurarea de 
resurse de 

apă 
suplimentare 
pentru irigații 

și 
aprovizionare

a 
municipiului 

Proiectul prevede 
finalizarea 
lucrărilor la 
complexul 

hidroenergetic 
Lunca, realizate 
deja în proporție 

de 80-90%. 
Acestea vor consta 

din lucrări de 
construcții și de 

consolidare a 
barajului, a 
digurilor de 
protecție și 

achiziționarea 
echipamentelor de 

producere a 
energiei electrice 

pentru 
hidrocentrală. 

60,000,000 POC 2014-
2020      

Fonduri 
proprii ale 

HIDROELE
CTRICA    

Bugetul de 
stat 

2015-
2017 

Ministerul 
Mediului / 
HIDROEL
ECTRICA 

S.A. 

17 Amenajarea 
unui parc 
fotovoltaic 

O.T. 4: 
Sprijinirea 
tranziției 
către o 

economie 
cu emisii 
reduse de 
CO2 în 
toate 

sectoarele  

Provocarea 4: 
Resursele 

Obiectiv 
operațional 4. 

Asigurarea 
dezvoltării 
durabile a 

municipiului 
Pașcani                           

Măsura 4.5. 
Promovarea 
producerii și 

consumului de 
energie din resurse 

regenerabile 

Insuficienta 
valorificare a 
resurselor de 

energie 
regenerabilă                 

Valorificarea 
potențialului 

local de 
producere a 

energiei 
electrice din 

resurse 
regenerabile 
și reducerea 
emisiilor de 

CO2 generate 
de sistemele 
convențional

e de 
asigurare a 
necesarului 
de energie 

Proiectul prevede 
concesionarea a 
15 ha de teren pe 

teritoriul 
administrativ al 

municipiului 
Pașcani pentru 

construcția unui 
parc fotovoltaic, 

cu o capacitate de 
circa 3,5 MW și 
executarea de 
lucrări care 

vizează: instalarea 
de panouri solare, 

de cabluri, 
invertoare, cutii de 

joncțiune, de 
distribuție, puncte 
de transformare, 
racorduri medie 
tensiune, utilaje, 

15,000,000 POC 2014-
2020    

Fonduri 
proprii 

investitori 

2015-
2017 

  



împrejmuirea 
terenului, etc.  

TOTAL: 3,848,700, 000 EURO 
	  
IV. PROIECTE PRIORITARE PROPUSE SPRE IMPLEMENTARE DIN FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN PERIOADA 2014-2020 
	  

Nr. Crt. Denumirea proiectului Buget estimativ Programul de finanțare 
1 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul 

Pașcani, inclusiv implementarea distribuției energiei termice 
pe orizontală  

21,000,000 POR 2014-2020, A.P. nr. 3 

2 Reabilitarea termică a clădirilor publice din municipiul 
Pașcani 

5,000,000 POR 2014-2020, A.P. nr. 3 

3 Modernizarea și creșterea eficienței energetice a sistemului de 
iluminat public și ambiental din municipiul Pașcani 

1,500,000 POR 2014-2020, A.P. nr. 3 

4 Conservarea și reabilitarea Ansamblului Palatului 
Cantacuzino (inclusiv Biserica Sf. Arhangheli) în vederea 

introducerii în circuitul turistic 

3,000,000 POR 2014-2020, A.P. nr. 5/ 
Granturi SEE 

5 Reabilitarea infrastructurii urbane din cartierele Aerodrom, 
din Vale și Deal 

22,000,000 POR 2014-2020, A.P. nr. 3 

6 Înființarea Centrului de Dezvoltare Economică Pașcani 7,000,000 POR 2014-2020. A.P. nr. 1 
7 Extinderea, reabilitarea și dotarea cu aparatură medicală a  

Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Municipal de 
Urgență Pașcani 

2,000,000 POR 2014-2020. A.P. nr. 8 

8 Construcția unui centru social multifuncțional, inclusiv a unei 
Cantine de Ajutor Social 

1,000,000 POR 2014-2020. A.P. nr. 8 

TOTAL 62.500,000 EURO 
	  
TABEL CENTRALIZATOR SURSE DE FINANTARE (EURO) 
	  

finanțarea nerambursabilă 45,425,000 
contribuția națională 4,485,000 

contribuția privată a asociațiilor de proprietari 8,400,000 
contribuția CL Pașcani 4,190,000 

	  


