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Comunicat de presă 
Data: xx Ianuarie 2022 

Lansare proiect „REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PAȘCANI PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE ȘI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE“ 

cod SMIS 125783 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea lucrărilor aferente contractului de finanțare nr. 

7206/03.11.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul „REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PAȘCANI PRIN MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ȘI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE“ cod SMIS 125783. 

Finanțarea este asigurată prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, 
Prioritate de investiții 9B - Obiectiv Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Paşcani prin dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
şi modernizarea spaţiilor publice urbane. 

Investiţiile descrise prin proiect sunt justificate din perspectiva contribuţiei lor la revitalizarea fizică, socială şi economică (în conformitate cu P.I. 9b) şi 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din municipiul Paşcani, inclusiv grupurile vulnerabile. În funcţie de nevoile identificate şi de activităţile prezentate, 
proiectul va conduce la: 

- reducerea excluziunii socio-spaţiale sau sociale a locuitorilor; 
- dezvoltarea capitalului uman (înscrierea în învăţământul prescolar, reducerea abandonului şcolar, în principal în rândul grupurilor vulnerabile); 
- îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului urban. 

Obiective specifice 
1.1. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin construirea unei grădiniţe şi prin modernizarea terenului de sport şi a sălii de sport din incinta Şcolii 

Generale „Iordache Cantacuzino”. 
2.2. Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane prin modernizarea unei străzi urbane, prin extinderea sistemelor de supraveghere video şi dotarea cu stâlpi 

de iluminat public. 
3.3. Realizarea unei performanţe energetice superioare a clădirilor propuse prin măsuri de scăderea consumului anual de energie şi prin utilizarea 

eficientă a resurselor. 
4.4. Realizarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi prin măsuri de adaptare a infrastructurii. 

Rezultatele așteptate: 
1. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/modernizată/reabilitată/dotată obiect al 
proiectului (număr persoane) 

Valoare la începutul implementarii proiectului 807, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului 934; 

2. Lungimea drumurilor publice construite/extinse/modernizate/reabilitate (km) 
Valoare la începutul implementării proiectului 0.00, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului 0.375; 

3. Lungimea drumurilor publice modernizate (km) 
Valoare la începutul implementării proiectului 0, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului 0.312; 

4. Lungimea drumurilor publice construite (km) 
Valoare la începutul implementării proiectului 0, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului 0.063; 

5. Suprafața traseelor pietonale construite și modernizate (mp) 
Valoare la începutul implementării proiectului 1363, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului 1615; 

6. Suprafata spații verzi construite (mp) 
Valoare la începutul implementării proiectului 0, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului 2920; 

7. Clădiri cu funcții sociale/educaționale/culturale/recreative (gradinița și școala) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate 
(număr) 2 clădiri 

- Construire Gradinița și amenajare teren aferent din Strada Ștefan cel Mare Nr. 17; 
- reabilitare sală și teren de sport Școala Generală „Iordache Cantacuzino“; 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului - 2; 

8. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane); 
Valoare la începutul implementării proiectului -0, iar valoare estimată la finalul implementării proiectului –1170. 

Valoarea totală a proiectului este de 11.637.472,85 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 
9.820.747,18 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 13 de luni, respectiv între data de 03.11.2021 și data de 31.12.2022. 
 

 

 
 
 

 

UAT Municipiul Pașcani 
Manager de proiect: 
Mihai Claudiu Bodoasca - administrator public în cadrul  UAT Municipiul Paşcani, 
Tel: 0740137430, E-mail: claudiu.bodoasca@primariapascani.ro  
Adresa: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 16, 705200 - Paşcani, Jud. Iaşi - România 
Telefon: 0232.762.300, Fax: 0232.766.259 


