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De ce acest proiect?

Pentru că Iașul are nevoie de investiții nu doar în infrastructură ci și în alte 

domenii precum sprijinirea antreprenoriatului, a industriilor creative sau a 

proiectelor culturale; 

Pentru că trebuie să investim și să ne dezvoltăm fără să transferăm povara de 
pe umerii generațiilor prezente pe cei ai generațiilor viitoare = fără să 

creștem gradul de îndatorare publică a municipiului Iași; 

Pentru a reduce dependența Iașului de fondurile nerambursabile UE sau a 

fondurilor alocate de la nivel central.
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Descrierea proiectului

Proiectul are în vedere înființarea unui fond public de investiții (de tip endowment, similar fondurilor 
suverane ale unor țări precum Norvegia sau Qater) în care municipalitatea să verse o sumă anuală (de 
exemplu 10 milioane lei).  

Sumele depuse de municipalitate sau alți donatori (persoane fizice și companii) nu pot fi retrase, acestea 
urmând a fi investite in instrumente financiare cu venit fix (titluri de stat, obligațiuni ale unor alte state 
sau companii private). 

Din profitul anual se pot finanța investiții pe raza municipiului Iași în domenii ce nu sunt finanțabile prin 
fonduri nerambursabile UE sau în domenii prioritare unde sunt necesare investiții suplimentare.   

Exemple ar putea fi finanțarea multi-anuală a unor proiecte culturale de amploare (FILIT, FIE șamd), 
sprijinirea tinerilor antreprenori (spații de lucru subvenționate, granturi pentru internaționalizarea afacerilor 
șamd), creșterea numărului de absolvenți din facultățile cu profil IT prin acordarea unor burse pentru 
creșterea veniturilor cadrelor didactice sau reducerea abandonului școlar.
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Cum ar funcționa mecanismul financiar?

Exemplu: 
Anul 1 - se investește suma de 10 000 000 lei 
Total fond = 10 000 000 lei 

Anul 2 - se investește suma de 10 000 000 lei 
Total fond = 20 000 000 lei 
Profit de investit* = 500 000 lei în Anul 2 

Anul 3 - se investește suma de 10 000 000 lei 
Total fond = 30 000 000 lei 
Profit de investit* = 1 000 000 lei în Anul 3 

Concluzie: în doar 3 ani de zile s-ar putea finanța investiții suplimentare de 
1,5 milioane lei. În 10 ani s-ar ajunge la investiții anuale de 5 milioane lei.
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Pași de implementare

Proiectul ar putea fi detaliat și supus consultării publice chiar în 2016. Principalii pași ar avea în 
vedere: 
1. Analizarea legislației naționale și europene pentru validarea conceptului din perspectiva 

juridică. 
2. Analizarea unor modele existente și identificarea bunelor practici de la nivel internațional. 
3. Formularea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local (HCL). 
4. Consultarea comunității în privința proiectului de HCL.  
5. Încorporarea feedbackului obținut. 
6. Analizarea proiectului în comisiile de specialitate din Consiliul Local. 
7. Aprobarea în plenul Consiliului Local Iași. 
8. Înființarea vehiculului investițional și formarea unui consiliu de supraveghere care să 

supervizeze strategia investițională și selectarea unei firme specializate în asset management. 
9. Depunerea primei tranșe anuale în 2017. 



Mulțumim! 
Așteptăm feedback la contact@asociațiacivica.ro

mailto:contact@xn--asociaiacivica-lbf.ro

