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Iași, România
COMUNICAT DE PRESĂ

Cum va arăta Iașul peste 15 ani? Ce strategie de dezvoltare adoptăm și la ce ne folosește? Au
ieșenii cu adevărat un cuvânt de spus în acest sens?

Vineri, 16 septembrie a.c., reprezentanţii Primăriei Municipiului Iaşi au organizat o ședință de
consultare publică în vederea prezentării draftului Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)
a Municipiului Iași pentru perioada 2015-2030. SIDU urmează a fi aprobată de Consiliul Local în
această toamnă și reprezintă documentul care ar trebui să bată în cuie cum se va dezvolta orașul în
următorii 15 ani, care sunt obiectivele, proiectele majore și cum ne propunem să le îndeplinim.
La această întâlnire au participat 7 organizații non-profit din Iași, printre care și reprezentanți ai Asociației
CIVICA - organizație înființată în 2014 cu scopul de a transparentiza activitatea administrației locale și de a
crește participarea ieșenilor la guvernarea orașului.
În teorie, strategia de dezvoltare a orașului este unul dintre cele mai importante proiecte pentru
comunitatea noastră, la egalitate cu aprobarea Planului de Urbanism General sau cu Planul de
Mobilitate Urbană. Ne-am aștepta, deci, să suscite un viu interes pentru multe categorii de stakeholderi:
partide politice, mass-media, mediul de afaceri, societatea civilă, în sens larg. Nu în ultimul rând, ne dorim
ca primăria să depună același efort de promovare și informare a ieșenilor despre SIDU ca în
perioada precedentă de consultare, din mai 2016. Reamintim că atunci s-au realizat investiții
semnificative din bani publici, pentru realizarea unor materiale informative (afişe, flyere, broşuri), s-au
amplasat corturi pentru completarea chestionarelor şi distribuirea materialelor și s-au montat bannere pe
principalele artere ale Iașului. Ieșenii au fost invitați să vină cu propuneri de proiecte sau observaţii cu
privire la proiectele enumerate de municipalitate în această broșură. Întâmplător sau nu, perioada
respectivă s-a suprapus cu campania electorală. Cert este că acest tip de promovare este cu atât mai
necesar acum, când există un draft SIDU, care oferă mai multe detalii legate de proiectele majore
pentru comunitatea noastră, iar observaţiile şi propunerile cetățenilor pot lua forme foarte concrete.

În acest context, Asociația CIVICA propune Primăriei Municipiului Iași să intensifice eforturile de
promovare a draftului SIDU și să organizeze o serie de dezbateri publice pe acest subiect, după un
calendar făcut public și mediatizat pe scară largă.
Vrem să atragem atenția asupra modului în care a fost realizată consultarea publică și strategia în
sine, urmând să revenim cu un material cu observații concrete privind conținutul SIDU.
1. Observații legate de modul în care a fost realizată strategia:
a. Apreciem că administraţia locală pune pe agenda publică “consultarea publică” şi
organizează demersuri pentru o administraţie mai deschisă şi un proces decizional
participativ. Din păcate, în draftul SIDU nu se prezintă foarte clar în ce fel și în ce măsură
observaţiile şi propunerile cetățenilor au influențat alegerea obiectivelor majore descrise în
Capitolul III.1. din SIDU sau a proiectelor enumerate în Capitolul IV.2. Concret, nu aflăm
din SIDU câte proiecte au fost propuse de cetățeni sau de organizații din Iași, câte au fost
incluse în portofoliul de proiecte, sau care sunt acestea. Atragem atenția că în cazurile în
care participarea publică este făcută doar pentru a bifa cerinţele legislative sau pentru a
mima deschiderea şi înclinaţiile democratice, ea devine o pierdere de bani şi timp, atât
pentru administraţie, cât şi pentru cetăţeni.
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b. Consultarea organizată pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030 pe
parcursul lunii mai 2016 pare să fi creat destul de multe confuzii în rândul ieşenilor: a lipsit
un calendar clar de informare şi consultare (nu s-a prezentat un termen limită clar până
la care erau au fost așteptate observaţiile şi propunerile cetățenilor); au lipsit informaţiile
detaliate despre proiectele enumerate în broșura informativă; nu au fost prezentate
transparent rezultatele obținute în urma campaniei de informare. Nu știm cu claritate în
acest moment câte proiecte propuse de cetățeni se regăsesc in draftul SIDU, dacă și pe
baza căror criterii au fost selectate, iar propunerile respective nu sunt făcute publice și nu
pot fi consultate pe site-ul Primăriei Iași.
c. Un alt draft al strategiei a fost anunţat spre consultare publică pe 31 august într-o
conferința de presă susținută de primarul Mihai Chirica, dar a fost publicat pe site-ul
PMI abia pe 13 septembrie. Înțelegem că această întârziere a fost cauzată de o
defecțiune tehnică. Totuși, în acest context ar fi de dorit prelungirea perioadei de
consultare pentru a permite ca documentul să fie analizat în mod serios de toate
persoanele și entitățile interesate să ofere un punct de vedere. Precizăm că draftul SIDU
are 618 pagini iar termenul până la care ieşenii pot transmite propuneri sau observaţii este
30 septembrie 2016 (la adresa de e-mail strategie.iasi2016@gmail.com)
d. In SIDU, la capitolul IV se prezintă un portofoliul cu 1355 de proiecte. Nu am identificat
care a fost metodologia de prioritizare a acestor proiecte - pe ce criterii au fost alese
acestea și nu altele?
Cei mai sceptici dintre noi vor spune că nu de strategii, planuri și proiecte pe hârtie ducem lipsă, ci de
capacitatea de a duce la capăt proiectele începute, precum și de puterea de a transforma planurile de pe
hârtie în realități care să crească cu adevărat calitatea vieții în Iași. La CIVICA înțelegem și împărtășim
această convingere, dar suntem conștienți și de faptul că unele lucruri sunt prea importante pentru a le lăsa
doar la îndemâna politicienilor. Dacă dorim ca o strategie de dezvoltare să aibă succes, considerăm că
ieșenii trebuie să fie cu adevărat implicați în procesul decizional iar atât primăria cât și noi, ca cetățeni,
trebuie să facem eforturi mai consistente în acest sens.
Asociaţia CIVICA a fost înfiinţată în luna decembrie 2014 din dorinţa de a avea o administraţie mai
transparentă şi eficientă, o comunitate cu cetăţeni mai informaţi şi implicaţi în luarea deciziilor publice.
Astfel, organizaţia îşi propune ca în anii următori să dezvolte şi să implementeze proiecte sau programe în
sfera bunei guvernări şi a cetăţeniei active.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi:
Iulian Boia (Vicepreşedinte CIVICA, Coordonator Bună Guvernare),
T: +40 766.224.140,
E: iulian.boia@asociatiacivica.ro
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