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MINUTA 
Ședinței de dezbatere publică din data de 6 ianuarie 2023 de la sediul Municipiului 

Pașcani 
 
 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae – Primarul Municipiului Pașcani, deschide lucrările 

ședinței de dezbatere publică, organizată în data de 06.01.2023, ora 13,00, la sediul 

Municipiului Pașcani, în sala de ședințe, privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind 

aprobarea  STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI 

ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 2021 -2027. Dezbaterea publică începe la ora 13,13. 

La dezbaterea publică participă: trei experţi şi/sau specialişti care au participat la 
elaborare- SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL București: Georgiana Petre, Tudor 
Neacșu și Alexandru Jantea, administratorul public – dl. Bodoașcă Mihai-Claudiu, 
directorul executiv – doamna Lăbonțu Angelica, consilierul local Mihai-Gabriel Grigoriu, 
dl. Neculai Miron-primar al Comunei Valea Seacă, dl. Marius Puțintelnicu-director 
adjunct la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea” Pașcani, dna Anușca Mihaela-director 
la Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Pașcani, dl. Iacob Aurel -de la SC Apavital SA Iași,  3 
cetățeni, cinci funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului, presa locală. 

 
 Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, începe prezentarea strategiei precizând că 
aceasta are aproximativ 200 de proiecte structurate pe șase obiective strategice, iar lista 
proiectelor se regăsește în documentul publicat pe site-ul Municipiului Pașcani. 

La baza dezvoltării Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Pașcani pe termen 
mediu și lung stă reconectarea zonei la nivel spațial, funcțional, social și economic prin 
remedierea deficiențelor și prin valorificarea elementelor de potențial și a 
competențelor distinctive ale acesteia. În acest context, investițiile din perioada 2023-
2027 vor avea în vedere potențarea elementelor competitive ale Zonei Urbane 
Funcționale a Municipiului Pașcani. Astfel Strategia Integrata de Dezvolatre Urbană a 
Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale Pașcani propune șase obiective 
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strategice, o serie de direcții de acțiune și un potofoliu de proiecte care să asigure 
dezvoltarea integrată a ZUF. 

Cele șase obiective strategice identificate sunt: 
-obiectiv strategic 1 - Creșterea competitivității economice a Municipiului Pașcani 

și a Zonei Urbane Funcționale cu patru direcții de acțiune; 
- obiectiv strategic 2 - Creșterea calității locuirii în Municipiul Pașcani și în Zona 

Urbană Funcțională cu unsprezece direcții de acțiune; 
- obiectiv strategic 3 - Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Municipiului Pașcani și 

a Zonei Urbane Funcționale cu cinci direcții de acțiune; 
- obiectiv strategic 4  - Creșterea conectivității la teritoriu în Municipiul Pașcani și 

în Zona Urbană Funcțională cu trei direcții de acțiune; 
- obiectiv strategic 5 - Dezvoltarea și promovarea turismului în Municipiul Pașcani 

și în Zona Urbană Funcțională cu trei direcții de acțiune; 
- obiectiv strategic 6 - Capacitate administrativă ridicată în Municipiul Pașcani și 

în Zona Urbană Funcțională cu patru direcții de acțiune. 
Dl. Pintilie Marius-Nicolae – Primarul Municipiului Pașcani, face o scurtă 

prezentare a Zonei Urbane Funcționale Pașcani, pentru care există niște acorduri de 
parteneriat încheiate între Municipiul Pașcani și Comuna Stolniceni-Prăjescu, Comuna 
Valea Seacă și Comuna Hărmănești, unde un loc important îl reprezintă partea de 
mobilitate, partea de transport. Acest document strategic va fi util oricărui partener 
care va dori să scrie un proiect. Precizează că a dorit să ofere pe scurt informații despre 
Zona Urbane Funcționale a Municipiului Pașcani. 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, precizează că în cadrul strategiei se regăsesc atât 
proiectele distincte pe fiecare UAT cât și cele comune acestora. Urmează prezentarea 
obiectivului strategic 2 - Creșterea calității locuirii în Municipiul Pașcani și în Zona 
Urbană Funcțională cu unsprezece direcții de acțiune. Proiectele identificate a fi 
necesare sunt: 

Direcția 1- Dezvoltarea infrastructurii edilitare de bază:  

- Extinderea și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată din Municipiul 
Pașcani  

- Înființare sistem de alimentare cu gaze naturale în comuna Valea Seacă  
- Realizarea unui sistem de canalizație subterană pentru cablurile aeriene în 

Municipiul Pașcani 
- Extindere rețea de gaze naturale în Municipiul Pașcani - Lotul 4 în Municipiul 

Pașcani 
- Finalizarea sistemului centralizat de canalizare și stație de epurare în Comuna 

Stolniceni-Prăjescu 
- Realizarea branșamentelor la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în 

Comuna Stolniceni-Prăjescu 
- Finalizarea sistemului de alimentare cu apă la nivelul întregii comune în Comuna 

Stolniceni-Prăjescu 
- Construirea sistemului de distribuție gaze naturale – lungime rețea 52 de km în 

Comuna Stolniceni-Prăjescu 
Direcția 2- Reabilitarea și modernizarea clădirilor și regenerarea spațiilor 

degradate:  
- Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale, din Municipiul Pașcani – 

Investiția 1  
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- Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale, din Municipiul Pașcani – 
Investiția 2  

- Eficientizare energetică clădiri rezidențiale (5 blocuri) în Municipiul Pașcani. 
Direcția 3 - Creșterea siguranței cetățenilor: 
- Achiziționare și instalare sistem de supraveghere video în comuna Hărmănești 
- Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna 

Vale-Seacă 
- Realizare sistem video în comună prin montarea de camere de supraveghere în 

fiecare sat în comuna Vale-Seacă 
- Extinderea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice în zona Deal în 

municipiul Pașcani 
- Operaționalizarea unui centru de ecarisaj animalele fără stăpân în municipiul 

Pașcani 
- Achiziția și punerea în funcțiune a unui sistem de avertizare-alarmare a 

populației în caz de urgență cauzată de hazarde naturale sau antropice în municipiul 
Pașcani 

- Operaționalizarea sistemului de adăpostire a populației în caz de calamitate în 
municipiul Pașcani. 

Direcția 4 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale: 
- Renovarea energetică Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea’’ – Corp C3 și Corp 

C4  
- Renovare energetică Liceul teoretic ,,Miron Costin’’ – Corp B  
- Amenajarea unei săli de festivități la Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’  
- Renovare energetică Școala Gimnazială Gâștești – Corp C1  
- Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea 

Liceului Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani  
- Reabilitare si eficientizare energetică – Grădinița Nr. 3  
- Revitalizarea Municipiului Pascani prin modernizarea infrastructurii educationale 

si a infrastructurii publice urbane adiacente  
- Cresterea eficientei energetice – Gradinita nr. 2, Cresa nr.1  
- Modernizarea și dotarea Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani  
- Modernizare, extindere și echipare Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” 

Pașcani  
- Construcția unei săli de sport la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”  
- Amenajarea și dotarea laboratoarelor de specialitate (biologie, chimie etc.) din 

cadrul Şcolii Gimnaziale "Iordache Cantacuzino"  
- Implementarea unui sistem de securitate în cadrul Şcolii Gimnaziale "Iordache 

Cantacuzino"  
- Modernizarea Şcolii Gimnaziale Speciale Pașcani prin construirea unui corp nou 

de şcoală  
- Creștere a gradului de securitate și siguranță a elevilor prin amenajarea 

terenului aferent școlii: împrejmuire cu gard și porți automatizate, iluminat 
corespunzător folosind energie verde, asfaltare, monitorizare video, demolare clădiri 
anexe cu risc, construire foișor pentru activități în aer liber - Școala Gimnazială Specială 
Pașcani  

- Implementarea programelor ”Școală pentru viitor” și ”Școala multimedia, școală 
smart” la Școala Gimnazială Specială Pașcani  

- Amenajare și dotare a sălii de sport Școala Gimnazială Specială Pașcani  
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- Dotare cu 3 microbuze pentru a asigura accesul tuturor copiilor cu cerințe 
educative speciale la serviciile școlii și pentru a asigura - Școala Gimnazială Specială 
Pașcani  

- Dotarea unităților de învățământ cu sisteme IT performante în comuna Valea 
Seacă 

- Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala Gimnazială Topile în comuna Valea 
Seacă 

- Dotarea unităților de învățământ cu laptopuri, tablete și contractare la internet 
pentru Sistemul de predare E- Learning, având în vedere vulnerabilitatea creată pe 
fondul pandemiei Sars-Cov2 în Comuna Stolniceni-Prăjescu 

- Reabilitare și modernizare școli și grădinițe – școala profesională în Comuna 
Stolniceni-Prăjescu. 

Domnul Tudor Neacșu, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL 
București – elaboratorul strategiei, precizează că strategia va sta pe site în dezbatere 
publică încă 30 de zile, cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie, și roagă pe cei prezenți 
să citească documentul strategic și funcție de domeniul acestora de interes să transmită 
recomandări sau propuneri de alte proiecte ce s-ar putea realiza. Ei au găsit obiective și 
direcții de acțiune, dar implicare locală este foarte importantă în zona strategică.  

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, continuă cu prezentarea proiectelor din Direcția 
5- Creșterea competențelor și performanței în educație: 

- Calitate în pregătirea și formarea profesională pentru dobândirea de competențe 
de învățare pe tot parcursul vieții destinate învățământului profesional și tehnic 
(Colegiul Tehnic CF Unirea)  

- Îmbunătățirea conținutului digital și dezvoltarea infrastructurii în domeniul 
educației în cadrul școlii Gimnaziale Valea Seacă (substructuri Valea Seacă, Contești, 
Topile). 

 Urmează Direcția 6- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate : 
- Extindere si dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului 

Municipal de Urgențe Pașcani  
- Renovare integrată – Spitalul Municipal de Urgență Pașcani – Corp C1 – 

Tronsoanele A,B,C,D  
- Creșterea eficienței energetice și reabilitarea structurală a Spitalului Municipal 

de Urgență Pașcani  
- Extinderea, reabilitarea, modernizare a și dotarea Compartiment de Primire a 

Urgențelor din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani  
- Construirea unui spațiu Arhivă a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani  
- Reabilitarea și dotarea dispensarelor din localitățile componente ale Municipiului 

Pașcani pentru extinderea și diversificarea serviciilor medicale  
- Construire și dotare dispensar medical în satul Hărmăneștii Vechi  
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea punctelor sanitare din cele trei sate, 

înființarea unui cabinet stomatologic în comuna Valea Seacă  
- Modernizare dispensar uman în sat Stolniceni-Prăjescu  
- Modernizare dispensar uman în sat Brătești  
- Dotarea dispensarelor medicale cu aparatură medicală pentru a face față 

oricărei provocări din sistemul medical.  

 

Direcția 7 – Creșterea calității serviciilor medicale: 
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- Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul Municipal de Urgenta pentru utilizarea 
de fluide medicale-domeniul public  

- Sprijin pentru derularea programelor de formare a personalului medical. 
 

Direcția 8 - Dezvoltarea protecției sociale în raport cu nevoile persoanelor 
vulnerabile și ale comunității și prevenire a marginalizării: 

- Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri, în Municipiul Pașcani 
- Construcția de locuințe ANL în municipiul Pașcani 
-  Construcția unui centru social multifuncțional, inclusiv a unei Cantine de Ajutor 

Social  
- Construirea unui afterschool pentru copii din familiile dezavantajate social și cei 

cu părinții plecați în străinătate  
- Măsuri integrate pentru participare și reintegrare școlară în structuri școlare 

defavorizate în vederea creșterii participării la educație în școli Partener-Școala Topile  
- Realizarea unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice și pentru copii cu 

dizabilități în comuna Valea Seacă 
- Proiect integrat pentru incluziunea romilor din municipiul Pașcani (componente: 

locuire, sănătate, educație, economie socială).  
Direcția 9 - Creșterea calității serviciilor de asistență socială  
 - Program de monitorizare la domiciliu a persoanelor vârstnice  
- Sprijin pentru dezvoltarea unor programe integrate de servicii sociale, servicii de 

formare profesională și servicii de ocupare, prin structuri ale economiei sociale în ZUF 
Pașcani 

- Amenajarea și dotarea cu echipamente a spațiilor de joacă exterioare aparținând 
creșelor de stat.  

Direcția 10 - Dezvoltarea infrastructurii culturale și a infrastructurii pentru 
agrement și sport: 

- Reabilitare clădire Biblioteca veche din Municipiul Pașcani  
- Modernizare Parc Municipal Pașcani  
- Regenerare urbană Strada Ștefan cel Mare și Piața Mihail Sadoveanu în municipiul 

Pașcani 
- Amenajare și dotare Cinema în cadrul Casei de Cultură în municipiul Pașcani 
- Înființare secție a Muzeului Municipal Pașcani cu tematica Istoria Căilor Ferate  
- Digitalizarea serviciilor oferite de Biblioteca Municipală Pașcani  
- Achiziția unei scene de exterior în municipiul Pașcani 
- Amenajarea unui spațiu de tip Teatru de Vară în municipiul Pașcani 
- Modernizarea și dotarea Stadionului Municipal „Locomotiva” - Construire Bază 

Sportivă Tip 1  
- Construcție bazin de înot didactic în municipiul Pașcani. 
- Reabilitarea, modernizare a și dotarea căminelor culturale din suburbiile 

municipiului Pașcani (pentru localitatile componente: Gâștești, Blăgești, Sodomeni)  
- Modernizarea și dotarea Stadionului „CFR” cu pistă de alergare tartan, 

acoperirea tribunei, tabelă eletronică de afișaj etc., în municipiul Pașcani 
- Reabilitarea Ștrandului Municipal în municipiul Pașcani 
- Construcția unui patinoar exterior în municipiul Pașcani 
- Construcția unei Săli Polivalente cu o capacitate de 800-1000 de locuri la Baza 

Sportivă Blăgești  
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- Construirea de miniterenuri sintetice multifunctionale cu nocturna în municipiul 
Pașcani 

- Restaurarea și reabilitarea lăcașelor de cult din comuna Hărmănești  
- Realizare bază sportivă în satul Boldești din comuna Hărmănești 
- Amenajarea și dotarea celor trei parcuri din Valea Seacă, Contești și Topile din 

comuna Valea Seacă 
- Realizare bază sportivă din comuna Valea Seacă 
- Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural din Valea Seacă  
- Amenajarea și modernizarea unor spaţii de joacă pentru copii din comuna 

Stolniceni-Prăjescu 
- Construire sală de sport în sat Stolniceni-Prăjescu  
- Reabilitarea și modernizarea clădirii bibliotecii Matei Millo din comuna 

Stolniceni-Prăjescu 
- Amenajarea unui loc de joaca pentru animalele de companie in Parcul Municipal 

din municipiul Pașcani 
- Amenajarea unui loc de recreere (fitness, yoga, meditație, etc) in Parcul 

Municipal din municipiul Pașcani. 
Direcția 11 - Susținerea evenimentelor locale și promovarea unei agende 

publice culturale și sportive: 
- Promovarea culturii și valorilor locale prin instrumente specifice în ZUF Pașcani 
- Promovarea organizării anuale a evenimentelor sportive -municipiul pașcani cu 

partener privat. 
 
Se solicită idei sau alte direcții de acțiune. 
 
Domnul Romel Vântur, cetățean, precizează că a mai participat la întâlniri din 

astea cu rezultantă nulă. Menționează că a avut răbdare să citească documentul și a 
găsit o greșeală, în loc de județul Iași este trecut Bihor, iar undeva la pagina 131 este 
trecut județul Iași Bihor. Acest act e finalizat. Întreabă pentru ce sunt părerile lui. Vrea 
să se dovedească că acest document folosește. Dacă are o propunere de proiect, aceasta 
va trece prin furci caudine. La criteriile de prioritizare a unui proiect, primul criteriu e 
finanțarea, iar stringența pentru comunitate reprezintă doar 5% din acel punctaj. La 
pagina 19 scrie despre reducerea birocrației pentru cetățeni și vrea un exemplu de 
proiect care face asta. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că la ultimul 
obiectiv sunt prevăzute proiecte pentru așa ceva. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, precizează că digitalizarea Primăriei 
Municipiului Pașcani este cea mai slabă din tot județul. 

Domnul Tudor Neacșu, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL 
București – elaboratorul strategiei, precizează că tocmai pentru asta e strategia să 
cuprindă proiecte și pentru digitalizare. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, întreabă cât s-a făcut din vechea strategie. 
Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că foarte 

puțin. 
Domnul Romel Vântur, cetățean, precizează că teoretic trebuie preluate acele 

proiecte nerealizate și adăugate altele noi. 
Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că poate se 

vor prelua sau nu acele proiecte. 
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Domnul Romel Vântur, cetățean, precizează că vine cetățeanul cu o idee, care 
nu e băgată în seamă, fiindcă acest document e deja finalizat. 
             Domnul Mihai-Gabriel Grigoriu, consilier local, solicită o propunere concretă de 
proiect. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, precizează că ar fi vrut foarte mult prioritizată 
o centură a municipiului Pașcani. Îl interesează impactul real. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, menționează că e 
gazdă și trebuie să facă câteva precizări. Există posibilitatea ca cetățenii să facă 
recomandări sau sugestii, dar nu există o garanție că acestea se vor întâmpla. A fost o 
invitație publică de a participa la acest eveniment, salută prezența celor din sală și îi 
invită să facă propuneri. Strategia trebuie să fie laborioasă, să cuprindă cât mai multe 
proiecte, pentru a putea atrage finanțări din diverse surse. Ea poate fi îmbunătățită în 
viitor. Ideea de centură a Pașcani-ului e un lucru bun. Roagă persoanele prezente să facă 
propuneri de proiecte, pentru a vedea unde se pot insera, la ce capitol. 

Domnul Marius Puțintelnicu, director adjunct la Colegiul Tehnic de Căi Ferate 
Unirea,  solicită să se ia în calcul și modernizarea terenurilor de sport de la unitățile de 
învățământ. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, menționează că în 
viziunea sa baza sportivă de la CSM Pașcani trebuie să fie cât mai complexă. Când se va 
da acces public la terenul de sport al școlii, trebuie securizată totuși baza materială a 
acesteia. E o ideea bună, se va vedea cum poate fi preluată cu tot cu finanțarea 
precizată. Sunt prevăzute terenuri sportive ca investiție, dar e o idee bună și 
amenajarea terenurilor de sport de la școli. 

Doamna Angelica Lăbonțu, director executiv, precizează că sunt deja proiecte 
integrate prin care vor fi reabilitate și terenurile de sport ale unor școli din Pașcani și vor 
mai fi. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, întreabă despre proiectele ce vizează Școala 
Specială Pașcani prinse în strategie. I se pare că au cam aceeași denumire și solicită 
amănunte.  

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, precizează că aceste proiecte au fost preluate 
din strategia Consiliului Județean Iași.  

Domnul Tudor Neacșu, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL 
București – elaboratorul strategiei, precizează că se vor realiza aceste proiecte de către 
Consiliul Județean Iași. 

 Domnul Romel Vântur, cetățean, întreabă dacă va fi o nouă construcție sau se va 
reabilita cea veche. 

 Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, menționează că nu știe 
exact să răspundă la această întrebare, fiind preluate proiectele din strategia județului 
Iași. 

 
 
 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei reia prezentarea strategiei cu obiectivul 3- 
Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale. 

Direcția 1 - Măsuri de protecție a mediului înconjurător: 
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- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 
deșeurilor în municipiul pașcani, prin înființarea unui centru de colectare prin aport 
voluntar în municipiul Pașcani 

- Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în 
Municipiul Pașcani prin achiziția și amplasarea de 50 insule ecologice digitalizate  

- Amenajarea lacului Peștișorul, a insuliței și a terenului adiacent pentru ca zonă 
de activități sportiv/recreative în Municipiul Pașcani 

- Realizarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd și a unei stații 
de compost în Comuna Valea Seacă 

- Achiziție coșuri de gunoi inteligente în Municipiul Pașcani 
- Amenajarea spațiilor de tip toaletă ecologică în Municipiul Pașcani 
- Dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi 

depozitare în Comuna Stolniceni-Prăjescu 
- Implementarea de sisteme de monitorizare a calităţii factorilor de mediu (aer, 

apa, sol) în Comuna Stolniceni-Prăjescu. 
Direcția 2 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 

degradate sau neutilizate: 
- Modernizarea și extinderea spațiilor verzi degradate în Municipiul Pașcani 
- Amenajarea unei zone de agrement în Municipiul Pașcani, prin reconversia unor 

terenuri degradate - Modernizare Parc Municipal Pașcani 
- Amenajare parcuri de agrement în cartierele cu aspect rural ale Municipiului 

Pașcani  
- Amenajare spații noi sere Pașcani  
- Amenajare și deschidere Grădina Botanică Pașcani în cadrul serelor municipiului  
- Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate  
Direcția 3 - Creșterea capacității de intervenție la dezastre și prevenirea 

acestora: 
- Măsuri de prevenire a situațiilor de urgență în Municipiul Pașcani 
- Educația și instruirea populației privind comportarea și protecția la cutremur, 

inundații, alunecări de teren în municipiul Pașcani 
- Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversităţii, reducerea poluării prin 

consolidare versanți, împăduriri, perdele de protecție versanți în municipiul Pașcani 
- Reabilitarea și regularizarea lacurilor aflate în patrimoniul UAT Municipiul 

Pașcani  
- Consolidare mal drept pârâul Recea din Comuna Valea Seacă 
- Înființarea de perdele forestiere de-a lungul căilor de comunicații și împădurirea 

terenurilor degradate din municipiul Pașcani 
- Expertizarea și reabilitarea clădirilor cu risc seismic ridicat din municipiul 

Pașcani 
- Implementarea unui sistem de monitorizare a calității aerului prin senzori și 

stație mobilă în municipiul Pașcani 
- Stabilizarea versanţilor din apropierea căilor de acces – drumuri judeţene sau 

comunale afectate de alunecări de teren din Comuna Stolniceni-Prăjescu 
- Elaborarea Strategiei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 

municipiul Pașcani 
Direcția 4 - Promovarea importanței protejării mediului: 
- Campanii de informare și conștientizare privind prevenirea deșeurilor, colectarea 

separată, economia circulară în municipiul Pașcani 
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- Programe de educare în școli derulate în cadrul orelor de dirigenție pentru 
promovarea protejării mediului înconjurător în municipiul Pașcani.  

Direcția 5 - Susținerea utilizării soluțiilor durabile și de utilizare eficientă a 
energiei: 

- Reabilitare clădire Primăria veche din Municipiul Pașcani  
- Amenajarea unui parc fotovoltaic în municipiul Pașcani 
- Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei prin 

reabilitarea termică a unităților de învățământ din comuna Valea Seacă  
- Achiziția unei instalații de peletizare a deșeurilor vegetale municipale și 

utilizarea produsului finit pentru independența termică a serelor în perioada rece în 
municipiul Pașcani. 

Doamna Mihaela Anușca, director Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani, 
precizează că este o săptămână verde în noua structură a anului școlar și ar trebui 
regândite ca acele programe de educare să se facă în această săptămână și nu în orele 
de dirigenție. 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, precizează că este o idee de proiect preluată de 
la întâlnirile anterioare. 

Doamna Mihaela Anușca, director Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani, 
menționează că e doar o observație. Într-o săptămână se pot organiza întâlniri mai mari, 
cu impact mai puternic decât într-o oră de dirigenție. Săptămâna se alege la nivelul 
fiecărei școli. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, pune în discuție situația spațiilor verzi din 
municipiul Pașcani, observând că în documentul elaborat suprafața acestora a crescut de 
la 46 ha la aproape 89 ha, ajungând în anul 2021 la 187 ha.Trebuia specificat că această 
creștere nu e spațiu verde adevărat, ci se datorează creșterii municipiului ca suprafață. 
Nu e vorba de spațiu verde efectiv, nu e o creștere cinstită și reală a suprafeței spațiilor 
verzi. Îi reproșează eleboratorului strategiei că zâmbește. 

Doamna Georgiana Petre, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, precizează că zâmbește pentru că domnul Vîntur 
e împotrivă tuturor celor scrise în această strategie, se pare că e o problemă că au intrat 
în detalii și se contrazice. 

Domnul Mihai-Gabriel Grigoriu, consilier local, precizează că această strategie e 
a municipiului Pașcani și a zonei sale funcționale. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, întreabă dacă este vreo 
propunere. 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, precizează că în strategie sunt prevăzute 
proiecte pentru reamenajare de spații verzi, pentru extinderea acestora. Domnul Vântur 
se leagă de niște date statistice preluate din informații oficiale. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, face o propunere de amenajare de spații de 
agrement. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că ce a spus 
dl. Vântur e doar statistică. La lacul Peștișorul, partea de versant se degradează și se 
intenționează să se facă un proiect, în primul rând, pentru consolidare și, în al doilea 
rând, pentru plimbare. Urmează și amenajarea lacului. Nu s-au făcut spații verzi în plus, 
ci s-a făcut inventarierea acestora. Așteaptă propuneri. 
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Domnul Romel Vântur, cetățean, pune în discuție locurile de joacă pentru copii, 
dar Pașcani e un oraș în care sunt mai mulți vârstnici decât copii. Nu a văzut niciun 
proiect care să prevadă mese de șah pentru cei în vârstă. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani,  o întreabă pe doamna 
Pavel dacă e vreun proiect cu parcul din lateralul primăriei. Este o idee de proiet. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, propune amenajarea unui spațiiu de 3-5 m în 
parcul de lângă centrala CT 11, de lângă piața deal. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae – Primarul Municipiului Pașcani menționează că dacă 
mai sunt idei de proiecte să le spună sau să le transmită, pentru că astfel de sugestii se 
așteaptă de la cetățeni. Își propune ca parcul din lateralul primăriei să fie amenajat în 
această vară cu astfel de facilități pentru persoanele în vârsta. 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, trece la obiectivul strategic 4- Creșterea 
conectivității la teritoriu în Municipiul Pașcani și în Zona Urbană Funcțională. 

Direcția 1- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport existente: 
- Reabilitarea tronsonului DN 28A de pe teritoriul Municipiului Pașcani  
- Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Pașcani, inclusiv trotuare adaptate 

pentru persoane  
- Achiziția de autobuze nepoluante pentru înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public în Municipiul Pașcani și în Zona Urbană Funcțională  
- Furnizare și instalare sistem de e-ticketing și ITS pentru modernizarea serviciului 

de transport public în Municipiul Pașcani  
-Modernizare transport public local (infrastructură rutieră 

reabilitată/modernizată, stații transport călători modernizate – autobuz și taxi) în 
Municipiul Pașcani 

- Stații de încărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Pașcani  
și încă alte 17 proiecte care se regăsesc în strategia deja încărcată pe site. 
Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, menționează că s-a 

discutat despre această strategie încă din primele luni de mandat în 2020, fiind cuprinsă 
ca rezultat într-un proiect european. S-a gândit la un parc de autobuze electrice, un 
sistem informatic de gestiune a călătorilor și noroc că a venit PNNR-ul să ofere 
posibilitatea accesării unor astfel de proiecte. Deja pentru autobuze e semnat contractul 
de finanțare. Pașcani-ul e deficitar la stațiile de autobuze și amenajarea lor. Se gândește 
deja la un sistem de parcări smart, cu senzori de parcare. 

 Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY 
CONSULTING SRL București – elaboratorul strategiei, trece la obiectivul strategic 4- 
Creșterea conectivității la teritoriu în Municipiul Pașcani și în Zona Urbană Funcțională. 

 
 
 
 
 

Direcția 2- Extinderea infrastructurii de transport al persoanelor și mărfurilor: 
- Creare spații dedicate transportului nemotorizat, extindere trotuare în 

municipiul Pașcani 
- Realizarea unei infrastructuri conexe și sigure pentru deplasările cu bicicleta în 

municipiul Pașcani 
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- Dezvoltare unei stații intermodale de transport pentru mărfuri și pasageri în 
municipiul Pașcani 

- Realizarea de rute alternative în vederea decongestionării traficului în Municipiul 
Pașcani  

- Amenajare alei-trotuare în fiecare sat din comuna Valea Seacă  
- Realizarea poduri peste râul Bisericii Valea Seacă și pârâul Conteasca  
și alte 6-7 obiective de investiții în mediul urban, cât și în mediul rural al ZUF. 
Se trece la Direcția 3- Dezvoltarea infrastructurii pentru transport și 

conectarea Zonei Urbane Funcționale Pașcani cu infrastructura națională și 
europeană de transport:  

- Construcția Autostrăzii A7 Bacău – Pascani 
- Construcția Autostrăzii A7 – Pascani - Suceava  
- Construcția Autostrăzii A8 – Târgu Mureș - Ungheni  

 în sfera de activitate a CNAIR, precum și 3 proiecte în sfera de activitate CFR, după cum 
urmează: 

- Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră  
- Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani - Dărmănești  
- Modernizarea / Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România, Pașcani-ul 

fiind vizat de toate aceste proiecte.  
Ar mai fi: 
- Reabilitarea străzilor Oituz, Râpa Galbenă și Avram Iancu în vederea asigurării 

accesibilității, conectivității și siguranței cu DN 28A – Municipiul Pașcani 
și alte 4 obiective de investiții care se regăsesc în strategia de pe site. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că au fost 
transmise adrese către instituțiile statului care efectuează investiții în zona Pașcani, 
pentru a putea fi introduse în această strategie. Dacă se dorește lărgirea vreunui drum 
din zona Pașcani, se comunică autorităților locale din zonă pentru corelarea cu 
eventuale lucrări de fluidizare a intersecțiilor pe tronsonul propus pentru reabilitare. Se 
va vedea cât va reuși să realizeze din această strategie. Sună așa ca o poveste frumoasă, 
dar e obligatorie să fie făcută.  

Domnul Mihai-Gabriel Grigoriu, consilier local, precizează că această strategie 
trebuie adaptată la realitate și ulterior implementată. Menționează că nu are rost să se 
investească într-o centură când în 2026 va fi gata autostrada A7 și se va decongestiona 
traficul. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani,  precizează că urcarea 
pe autostrada A7 se va face la Stolniceni și tot traficul greu din zona Kosarom, Pakmaya, 
etc. trebuie dirigat într-acolo, poate mai trebuie modificate niște intersecții pentru 
evitarea blocajelor.   

Domnul Romel Vântur, cetățean, vrea să vadă făcute cele trei sensuri giratorii 
aprobate și după aia mai discută și despre autostradă. 

 

 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, trece la obiectivul strategic 5 - Dezvoltarea și 
promovarea turismului în Municipiul Pașcani și în Zona Urbană Funcțională. 

Direcția 1 – Valorificarea potențialului local și dezvoltarea infrastructurii 
turistice: 
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- Semnalizarea obiectivelor turistice locale prin indicatoare rutiere în Municipiul 
Pașcani 

- finalizarea Reabilitare, conservare si revitalizarea Palatului Cantacuzino-Pașcanu 
și a terenului aferent  

- Reabilitarea Palatului Sturdza din Comuna Stolniceni-Prăjescu  
- Digitalizare/ transformarea digitală a muzeelor (VR/ AR/ etc.) sau dezvoltare noi 

muzee "Smart" în Municipiul Pașcani. 
Direcția 2 – Dezvoltarea activităților conexe celor turistice: 
- Amenajarea unor spații destinate operatorilor de tip HORECA în punctele 

turistice ale Municipiul Pașcani  
- Facilitarea accesului operatorilor de tip HORECA la spații aflate în proximitatea 

obiectivelor turistice  
- Dezvoltarea și digitalizarea serviciilor turistice în Municipiul Pașcani 
- Panouri interactive în ZUF Pașcani 
Direcția 3 – Dezvoltarea și susținerea programelor de promovare turistică: 
- Înfiinţarea unui circuit turistic în Municipiul Pașcani  
- Includerea Palatului Cantacuzino-Pașcanu într-un circuit muzeal regional sau 

național.  
Se solicită completări de la cei prezenți dacă sunt. 
Domnul Romel Vântur, cetățean, vrea să facă o completare pentru domnul 

primar. Ar fi surprins câte exponate ar putea fi într-un muzeu pășcănean. A fost surpins 
de numărul mare de posibile exponate. Trebuie comunicare cu pășcăneanul pe această 
temă și nu numai. Propune îmbunătățirea comunicării între autoritățile administrative 
locale și comunitate. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că trebuie 
coroborate și cu obiectivele din Zona urbană Funcțională Pașcani. Dacă cineva vrea să 
viziteze Pașcani-ul trebuie să aibă posibilitatea să atingă 3-4 lucruri: parchează autocarul 
în centru, se face o vizită la Biserica Sfinții Voievozi, apoi la palat, se face o plimbare 
până la scările mari cu vedere la esplanadă. După stabilirea obiectivelor turistice, 
acestea se promovează prin afișe turistice, prin on-line și panouri interactive.   

Domnul Marius Puțintelnicu, director adjunct la Colegiul Tehnic de Căi Ferate 
Unirea,  intervine și punctează că s-a depus un proiect de către școală prin PNNR-
componenta 11 pentru promovarea culturii în școală și comunitate. Dacă se aprobă, vor 
fi stabilite detaliile și se poate colabora în acest proiect. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că nu sunt 
prea multe obiective de promovat, dar când va fi ceva finalizat se va face. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, precizează foarte mult contează promovarea.  
Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că speră că 

nu vor fi probleme cu constructorul la palat și se va ajunge și la faza înființării muzeului 
municipal în incinta acestuia. 

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, trece la obiectivul strategic 6. 

Direcția 1 – Modernizarea instituțiilor administrației publice: 
- Înființarea ADI „Zona Metropolitană Pașcani”  
- Soluții integrate, mecanisme si proceduri pentru fundamentarea deciziilor, 

planificarea strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului 
Pașcani  

- Creearea de servicii publice digitale noi/îmbunătățite orientate către cetățean  
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- Modernizarea sistemului informatic al Primăriei Hărmănești  
- Elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pașcani  
- Actualizare Plan Urbanistic General la nivelul Municipiului Pașcani  
- Elaborarea Cadastrului General al Municipiului Pașcani  
- Crearea unei platforme GIS unice la nivelul municipiului, bazată pe mai multe 

layere care să ofere o imagine de ansamblu în ceea ce privește: cadastru, urbanism, 
patrimoniu, spații verzi, utilități, parcări etc.  

- Implementare sistem Arhivă Digitală ăn Primăria Municipiului Pașcani 
- Amenajare spațiu nou Arhivă Fizică  
și alte 6 proiecte. 
Direcția 2 – Dezvoltarea competențelor interne: 
- Creșterea capacității administrative prin participarea funcționarilor publici la 

programe de formare profesională – Municipiul Pașcani 
- Creșterea capacității administrative prin participarea funcționarilor publici la 

programe de formare profesională – Comuna Hărmănești 
- Creșterea capacității administrative la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani prin 

participarea funcționarilor publici la programe de formare profesională - Comuna 
Stolniceni-Prăjescu 

- Creșterea capacității administrative la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani prin 
participarea funcționarilor publici la programe de formare profesională - Comuna Valea 
Seacă 

- Dezvoltarea competențelor digitale prin instruirea funcționarilor publici din ZUF 
Pașcani. 

Direcția 3 – Dezvoltarea dialogului cu societatea și cetățenii: 
- Platformă de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare în ZUF 

Pașcani 
- Transparentizarea utilizării banului public prin publicarea contractelor încheiate 

de administrația locală pe site-ul instituției Municipiul Pașcani prin publicarea 
contractelor încheiate de administrație. 

Direcția 4 – Dezvoltarea parteneriatului și cooperării transfrontaliere: 
- Creșterea calității serviciilor publice prin schimburi de bune practici cu alte 

municipii 
- Creșterea calității serviciilor publice prin schimburi de bune practici cu 

administrații internaționale. 
Asta ar fi obiectivul strategic 6, solicită propuneri. 
Domnul Radu Ioan, cetățean, întreabă la ce nivel e capacitatea administrativă a 

Municipiului Pașcani și domnul primar răspunde că, din evaluările naționale, aceasta e la 
nivel mediu și trebuie îmbunătățită. Întreabă pe primar dacă intenționează să aibă un 
proiect privind înființarea unei asociații cu Municipiul Pașcani și câteva comune. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că după 
apariția Legii nr. 246/2022 a procedat la consultarea cu comunele cu care se poate 
înființa zona metropolitană și implicit asociația de dezvoltare intercomunitară. Este 
vorba despre primul inel, Pașcani fiind municipiu de grad 2, care cuprinde comunele cu 
graniță comună cu acesta. Tuturor comunelor de acest fel le-a trimis o scrisoare de 
intenție de înființare a asociației, fiindcă asocierea e voluntară. Propunea asocierea 
pentru trei domenii: domeniul social cu înființarea cetrelor pentru bătrâni, centre de zi, 
centre pentru violența în familie, etc, domeniul ecarisajului în ZUF Pașcani și domeniului 
transportului de persoane în ZUF Pașcani. Pe transport s-au concretizat deja proiecte 
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prin PNNR: proiectul de achiziționare autobuze electrice în colaborare cu Comuna 
Stolniceni-Prăjescu cu înființarea unui traseu nou Pașcani-Brătești-Stolniceni și retur, 
proiectele de achiziționare de către Comuna Valea Seacă, respectiv Hărmănești a câte 
unui microbuz electric cu traseul aferent în colaborare cu Municipiul Pașcani.   E deschis 
la această colaborare, dar nu știe dacă se va concretiza. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, menționează că proiectele de acest fel trebuie 
finanțate. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că se 
formează entitatea – asociația conform prevederilor legale și accesează programe din 
domeniul ei de activitate. Asociația va avea salariați care pot scrie proiecte pentru 
obținerea finanțărilor. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, întreabă care ar fi legătura dintre această viitoare 
ADI și actualele asociații. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că sunt pe 
subiecte separate: ADI pe salubritate și ADI pe alimentare cu apă și canalizare. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, întreabă dacă se poate trece și la punctul 3, unde 
cetățeanul poate lua cuvântul dacă are o propunere. Toate aceste proiecte integrate 
într-o strategie are nevoie de bani. A înțeles că banii vin din bugetul Uniunii Europene. 

Domnul Tudor Neacșu, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL 
București – elaboratorul strategiei, precizează că nu neapărat, depinde de specificul 
proiectului. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, precizează că în document scrie că scopul acestei 
strategii este pentru fundamentarea deciziilor administrative. Întreabă cine ia decizii 
administrative. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că este 
vorba despre Consiliul Local. 

Doamna Georgiana Petre, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, precizează că decizia administrativă o ia 
proprietarul obiectivului de investiție. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, insistă asupra noțiunii de decizie prevăzută de lege 
și vrea rigoare cu privire la decizii. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că e o 
dezbatere publică asupra strategiei de dezvoltare a Municipiului Pașcani, nu se fac 
discuții cu privire la legi. Vrea propuneri. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, vrea modificarea titlului proiectului. 
Domnul Tudor Neacșu, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL 

București – elaboratorul strategiei, precizează că bine ar fi ca dl. Radu să trimită unde ce 
anume vrea să schimbe, ei se documentează și dacă se poate, acel titlu se va schimba. 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, întreabă dacă mai sunt 
și alte propuneri.  

Domnul Alexandru Jantea, expert în cadrul SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING 
SRL București – elaboratorul strategiei, aduce aminte că sunt trei modalități de culegere 
a recomandărilor de modificare sau îmbunătățire: pe e-mail pe adresa- 
apl@primariapascani.ro, prin poștă și la sediu la ghișeul unic. 

Domnul Romel Vântur, cetățean, vrea să se corecteze adresa actuală a 
bibliotecii, care nu este Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, la pagina 183. La pagina 19 sunt 
25 de cabinete stomatologice, iar la pagina următoare sunt 31. Probabil e o greșeală de 
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redactare. La pagina 131 să se taie Bihor de la județ. Se folosește un termen englezesc 
cu plural românesc. 

 Dl. Pintilie Marius-Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, menționează că se 
acceptă orice fel de sugestii. Toți trebuie să fie riguroși când e vorba despre limba 
română. Multumește pentru prezență. Proiectul de hotărâre de aprobare a acestei 
strategii va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Pașcani. 

 
 
Întâlnirea de dezbatere publică se încheie la ora 15,15. 
 
 
 

PRIMAR 
MARIUS-NICOLAE PINTILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Ema-Roxana Novac 
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