
 
 

      

fost odată ca niciodată... 

  

 

A 

 

Zona de agrement Ciric 

 

 
 

...un oraș dominat de istorie, o comunitate care pendulează între peisajul cosmopolit al vremurilor 

noastre și aroma a peste 600 de ani de existență. Bine ați venit în Iași, călătorilor! Din acest tablou turismul 

nu are cum să lipsească... 

Zona de agrement Ciric este un obiectiv esențial pentru dezvoltarea comunității ieșene. În această 

zonă natura zâmbește mai des, iar cei care îi calcă pragul îi simt în orice adiere bucuria de gazdă. Proiectul 

„Zona de agrement Ciric” este inițiativa prin care comunitatea ieșeană încearcă să-i zâmbească înapoi 

naturii. Acest proiect este finanțat prin Regio, DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale și pentru creșterea calității 

serviciilor turistice”. 

Viziunea care a stat la baza proiectului este următoarea: valorificarea potențialului turistic al 

regiunii și crearea de locuri de muncă în mod sustenabil. Prin intermediul proiectului au fost reabilitate 

peste 20 de hectare de teren și a fost creată o zonă de agrement cu numeroase facilități (plaje, piscine, 

debarcader, terenuri de sport). Proiectul a urmărit și creșterea cheltuielii medie turistice cu 50%. 

Dominat de istorie, aspirând spre un viitor mai bun, turat de globalizare și împins de la spate de 

dorința de a se dezvolta sustenabil - aceasta este rețeta potrivită pentru un oraș modern! Aceasta este și 

rețeta pe care vechea capitală a Moldovei o aplică! 
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fost odată ca niciodată... 

  

 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor speciale din județul 

Iași 

 

 
 A 

...povestea omului care, la naștere, este prins în lanțuri și trăiește în bezna ignoranței. Înțelepciunea 

vine treptat în viață, la fel ca apele liniștite ale unui râu. Pe firul acestei perspective, o veche zicală 

românească ne spune că cine are carte, are parte! 

La această zicală ar trebui să adaugăm un lucru: doar cei care au infrastructura educațională 

adecvată vor avea și carte, și parte! Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor speciale din 

județul Iași” încearcă să se asigure că zicala este, într-adevăr, respectată. Proiectul este finanțat prin POR, 

DMI 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și 

a infrastructurii, pentru formare profesională continuă”.  

Obiectivul acestei povești a fost reabilitarea a 4 școli din județ: Școala Gimnazială Specială 

„Constantin Păunescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” din Iași, respectiv Liceul Tehnologic Special 

„Trinitas” și Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos. Proiectul a presupus lucrări de reabilitare, 

extindere și finisare, precum și achiziționarea de echipamente IT și mobilier. 

Investim în educație pentru că ceea ce dezvoltăm astăzi vom culege mâine! 
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Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument 

istoric „Sf. Sava” din Iași 

 
 

A 
...teama unui cercetător american care se întreba: ce o să se întâmple atunci când o să se 

„ciocnească” civilizațiile? Răspunsul: un monument arhitectural unic, o oază de liniște. Este vorba despre 

biserica Sf. Sava din Iași, primul așezământ monastic din vechea provincie istorică Moldova. O realizare 

neasemuită care îmbină caracteristici arhitecturale ce se regăsesc plecând din vestul Europei și ajungând 

până în Orient. 

 Proiectul „Reabilitarea şi integrarea turistică a ansamblului monument istoric Sf. Sava Iaşi” este 

implementat prin POR DMI 5.1 „Reastaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea şi 

modernizarea infrastructurilor conexe” și urmărește reabilitarea ansamblului istoric, lucrări de construcții și 

amenajare, precum și de restaurare. 

 Cu privirea ațintită spre acest „bastion” al istoriei, cercetătorul ar spune: „M-am înșelat! Atunci 

când vor dispărea aceste monumente, ar trebui să mă întreb: cât de grav se vor ciocni civilizațiile?” 
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Primul pas spre o viață independentă 

Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale 

 
 A 

...un tânăr pe nume David. Pe un câmp îndepărtat de țara și timpurile noastre, armata din care făcea 

parte tânărul David stătea încremenită în fața uriașului luptător al taberei adverse. Întâmplarea care a urmat 

este cunoscută ca fiind bătălia dintre David și Goliath, o luptă în care toate avantajele uriașului nu îi 

dădeau tânărului David nici o șansă de scăpare.  Zilnic, vedem în jurul nostru tineri care sunt excluși din 

societate, tineri pe care societatea încearcă să-i  marginalizeze. Fiecare dintre ei este un „David” și foarte 

mulți dintre noi ne comportăm ca Goliath. În zilele noastre, barierele de gândire și perspectivele limitate 

sunt doborâte numai de către proiectele aruncate de „praștia” POSDRU. 

Proiectele „Primul pas spre o viață independentă” și „Alianța pentru dezvoltarea economiei 

sociale” sunt finanțate prin POSDRU, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” și se adresează tinerilor 

cu dizabilități, celor infectați cu HIV/SIDA și altor persoane care fac parte din grupuri vulnerabile. Prin 

cele două proiecte s-a urmărit consilierea și formarea profesională a tinerilor din grupul țintă, crearea și 

dezvoltarea de structuri de economie socială, precum și dezvoltarea de instrumente resursă în domeniu.  

  

  

  

Succesul e... MOLIPSITOR! 


