




IAŞI - ORAŞ POLICENTRIC
PREZENTARE AMPLASAMENTE

Scopul proiectului „laşi - oraş policentric” 
constă în creşterea gradului de 
conştientizare şi implicare în rândul tinerilor 
cu privire la aspectele cultural istorice din 
spațiile urbane în care locuiesc printr-o 
campanie de branding a cartierelor. 

În cadrul acestei campanii se vor revitaliza 
unele zone emblematice, aflate în proces 
de degradare, din cartierele vizate. Vom 
revitaliza urban zonele propuse prin 
intermediul artei stradale şi evenimentelor 
cultural-artistice.

La finalul proiectului ne propunem 
realizarea unui traseu turistic pe tematica 
artei stradale; traseu ce va include lucrările 
de artă stradală din oraș (atât cele deja 
existente, cât și cele propuse în cadrul 
proiectui). De asemenea, dorim să includem 
o parte din lucrările de artă stradală pe 

traseele tematice ale Iașului. 
Unul din criiteriile cele mai importante de 
selecție a cartierelor este gradul scăzut 
de dezvoltare socio-culturală. Un alt 
criteriu de selecție îl reprezintă existența 
unui centru de cartier, cât şi a spațiilor 
publice delapidate cu potențial crescut de 
revitalizare.

În total ne propunem să realizăm 1.915 m² 
de picturi murale în următoarele cartiere: 
Alexandru cel Bun, Cantemir, Frumoasa, 
Mircea cel Bătrân, Nicolina, Păcurari și 
Tătărași, la care vom adăuga alți 200 m² de 
picturi murale în celelalte cartiere ieșene.

Materiale necesare:

• 400 l de vopsea lavabilă;
• 50 l de vopsea alchidică;
• 800 de tuburi vopsea spray.
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Proiectul „Iași - oraș policentric” se desfășoară sub egida „Iași - Capitala Tineretului din 

România 2019-2020”, și are în vedere exploatarea potențialului cartierelor ieșene și a tinerilor 
rezidenți în acestea.  
 

Obiectivele urmărite de proiect sunt:  
1. Regenerarea urbană a 7 cartiere ieșene (Tătărași, Frumoasa, Mircea cel Bătrîn, 

Nicolina, Cantemir, Alexandru cel Bun și Păcurari) cu ajutorul tinerilor rezidenți 
în perioada august 2019 - octombrie 2020. 

2. Facilitarea accesului la activități de petrecere a timpului liber pentru minim 1500 
de tineri din municipiul Iași în perioada august 2019 - octombrie 2020. 

3. Creșterea gradului de implicare a minim 1500 de tineri din cele 7 cartiere din Iași 
în viața comunității în perioada septembrie 2019 - septembrie 2020. 

4. Facilitarea accesului a minim 1500 de tineri din municipiul Iași la istoria 
cartierului în care locuiesc în perioada septembrie 2019 - octombrie 2020. 
 

Principalele activități ale proiectului sunt: consultarea opiniei publice, regenerarea urbană 
a celor 7 cartiere prin artă stradală, concerte, activități sportive, demonstrații de animație 
stradală, activități de promovare a lecturii, două evenimente în cadrul Combinatului de Utilaj 
Greu, ateliere și dezbateri, training-uri, tururi care includ lucrările de artă stradală, ecologizări, 
târguri de voluntariat și modalități de petrecere a timpului liber, videomapări, tururi ghidate pe 
traseele tematice ale Iașului.  
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CANTEMIR

FRUMOASA

ALEXANDRU 
CEL BUN

Zona Splai Bahlui - mal drept şi
 a podului pietonal Sf. Andrei . 

Pereții propuşi spre revitalizare sunt pereții 
de pe fațada nordică a clădirii “Salubris” 
şi postul trafo din imediata sa vecinătate. 
Amplasamentul se află într-o zonă foarte 
circulată şi vizibilă a municipiului, cu toate 
acestea, fațada clădirii este vandalizată. 

Suprafață: 350 m²;
Funcțiunea: clădire birouri și instituții publice
Adresă: șos. Națională nr. 19.

Zona din jurul Liceului Tehnologic 
“Dumitru Mangeron”. 

Peretele propus pentru pictare este peretele 
orb de pe fațada nordică a liceului: Un 
perete orb de mari dimensiuni și vizibil de pe 
bulevardul Poitiers.

Suprafață: 154 m²;
Funcțiunea: Liceu 
Adresă: Bd. Poitiers nr. 39.

Zona Piața Voievozilor  

Pereții propuși pentru pictare sunt ai Liceului 
Teoretic “Miron Costin”: pereții orbi de pe 
fațada vestică a liceului și fațada estică a 
sălii de sport a acestuia . Zona este intens
circulată, cu un mare potențial de regenerare.

Suprafață: 388 m²;
Funcțiunea: Liceu Teoretic și sala de sport; 
Adresă: Str. Mușatini nr. 12.





PĂCURARI
Zona spațiilor verzi din jurul

 Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza”. 

Pereții propuși pentru pictare sunt pereții 
centralei Veolia amplasată între școală 
și bld. Păcurari, pereții orbi de pe fațada 
vestică a școlii și anexa situată între aceștia 
și centrală. Zona este una circulată, cu un 
mare potențial de regenerare. În prezent, 
situația zonei este una precară, spațiul verde 
este neamenajat, anexa este deterioarată iar 
fațada școlii este vandalizată.

Suprafață: 260 m²;
Funcțiunea: Instituție de învațământ și 
infrastructură edilitară: școală și centrală 
distributie apă/anexă.

NICOLINA
Zona spațiilor verzi din jurul 

Gării Internaționale Nicolina.

Pereții propuși pentru pictare sunt zidurile 
pasjului pietonal subteran și fațada sudică 
(dinspre peron) ai clădirii mici a gării. Zona 
este una circulată, cu un mare potențial de 
regenerare. În prezent, situația pasajului 
este una precară, pereții find vandalizați.

Suprafață: 380 m²;
Funcțiunea: Infrastructură edilitară
feroviară: pasaj pietonală și gară.





TĂTĂRAȘI

MIRCEA CEL 
BĂTRÂN

Zona din jurul liceului teoretic 
“Alexandru Ioan Cuza”.

Pereții propuși pentru pictare sunt: peretele 
orb de pe fațada estică a liceului, orientat spre 
curtea interioară a liceului, și fațada sudică a 
sălii de sport a liceului, orientată spre strada 
Ion Creangă. Zona este una circulată, cu un 
mare potențial de revitalizare.

Suprafață: 208 m²;
Funcțiunea: Liceu și sală de sport;
Adresă: Str. Ion Creangă nr. 37

Zona Splai-Nicolina.

Pereții propuși pentru pictare sunt cei 
ai liceului Economic de Turism corp B, 
mai precis zona pereții orbi de pe fațada 
nordică a acestuia. Zona prezintă un mare 
potențial de vitalizare, fiind inclusă și pe 
unul din cele șapte trasee turistice ale 
Iașului - Traseul Activ.

Suprafață: 175 m²;
Funcțiunea: Liceu;
Adresă: Str. Mircea cel Bătrân nr. 12.





" Live from Giulești " 
Școala Gimnazială Numărul 153, 2016

« 

"București
Str.Tudor Ștefan nr. 25./2019 

« 

Undertown Street Art Gallery 
Timișoara/2019 

PISICA PATRATA



Undertown Street Art Gallery 
Timișoara/2019 
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 Canon Selphy Contest 
Schita, 2019

« 

PISICA PATRATA



"Muma pădurii " 
Ibug Reinchenbach Germania, 2019 »

"Feel it" 
Ibug Reinchenbach Germania, 2019 

« 

CRISTIAN SCUTARU



CRISTIAN SCUTARU

Școala Gimnazială nr 26 
Galați , 2019

« 



"Arta la Rece"
Penintenciarul Iaşi, 2018 »

« Sibiu International 
Street ART Festival, 2019 

"Inziderabilii"
  Iaşi, 2019

« 
HARCEA      PACEA



HARCEA      PACEA



"Cutout"
Hangariada, Iaşi,  2019 »

""Future Perspectives" " 
 Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefanescu", Iaşi, 2019 

« 
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KAPS CREW



KAPS CREW
Strad'Art Fest 

Liceul De Artă Constantin Brăiloiu, Targu Jiu , 2019

« 




