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De mic, am fost învăţat să nu folosesc expresia „Nu pot!”. Părinții 
mei mi-au dat încă de atunci o primă lecție: m-au rugat să scriu pe 
o hârtie aceste cuvinte, împreună am săpat o groapă unde am pus 
hârtia şi am astupat-o, învăţând din asta că nu există expresia „Nu 
pot!”. De atunci, „Eu pot” a fost un principiu pentru mine.  
  
Dar în viaţă, în familie, în politică, am învăţat că nu „Eu pot!” este 
cel mai important lucru, ci „Noi putem!”. Puterea cuiva stă în ce 
poate face pentru cei din jur, de aceea, noi, tinerii din Partidul 
Naţional Liberal, putem construi o comunitate mai bună, un Iaşi aşa 
cum îl merităm, pentru că „Noi putem!”. 
 



Despre tineri s-a vorbit şi se vorbeşte la modul abstract. Iaşul este „Oraşul 
tinerilor”, tinerii sunt cea mai „importantă resursă” pentru comunitatea 
noastră ş.a.m.d. Nu contest, aşa este! Dar tinerii sunt, mai presus de 
orice, indivizi cu nevoi şi aspiraţii, aşteptări şi provocări. 
 
Tinerii din Iaşi nu vor mai puţin decât pensionarii din Iaşi parcuri unde să 
îşi plimbe copiii sau nepoţii. Tinerii din Iaşi nu vor mai puţin decât restul 
ieşenilor un transport public modern cu care să se poată deplasa  
confortabil și după un orar bine definit. 
 
Tinerii din Iaşi nu vor mai puţin decât generaţia părinţilor noștri un oraş 
cu oportunităţi economice, care să le ofere posibilitatea unui viitor aici, 
acasă. Provocările tinerilor sunt provocările tuturor ieşenilor.  
 



Dar ceea ce tinerii vor mai mult decât celelalte categorii 
de ieşeni nu se cuantifică în autobuze noi, kilometri de 
pistă de biciclete sau parcuri verzi. Ci într-o anumită stare 
de spirit, într-o proiecţie la viitor optimistă, încrezătoare, 
curajoasă.  
 
Tinerii au tot viitorul în faţă. De aceea le este mult mai 
uşor să aleagă să plece unde se simt mai bine valorizaţi, 
unde simt că spiritul comunitar este mai viu, mai prezent. 
De aceea, faptul că mulţi din Iaşi aleg să plece în Cluj este 
un lucru alarmant. Pentru că aceşti tineri aleg să plece în 
Vest nu doar pentru că, în Iaşi, calitatea serviciilor este 
proastă (deşi contează enorm şi asta), dar şi pentru că 
Iaşul e amorţit, depăşit, fără vlagă. 
 
Provocarea este să schimbăm această stare de spirit 
prin acţiuni concrete. 
 



Etienne Ignat 



Am 32 ani și sunt absolvent al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”, Facultatea de 
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informaţiei. Sunt specialist în absorbţie de fonduri 
europene, trainer şi tată al unei minunate fetiţe de 3 ani. 
 
De când mă ştiu, am lucrat în mediul privat. Cei peste 10 ani ca antreprenor m-au învăţat ce 
înseamnă stresul, dar şi bucuria lucrului bine întreprins de tine. M-au învăţat ce înseamnă 
nopţi albe pentru a finaliza proiecte, dar şi lacrimi de bucurie când investiţii de milioane de 
euro în reabilitări de şcoli sau grădiniţe erau finalizate cu succes. M-au învăţat să lucrez cu 
oameni diferiţi, să mă confrunt cu situaţii inedite şi să devin sursă continuă de soluții. 
 
De un an sunt consilier local din partea Partidului Naţional Liberal. Activitatea din opoziţie 
nu înseamnă doar critică a actualei administraţii, ci şi soluţii. De aceea, am venit cu 
propuneri de proiecte de hotărâri pe diferite subiecte: transparentizarea activităţii  
Primăriei, fluidizarea traficului auto, facilităţi fiscale pentru investitori, digitalizarea 
serviciilor publice, reabilitarea pârtiei de schi si realizarea unui skate-park pentru tineri. 
 
Cred cu tărie că lucrurile pot fi duse în direcția cea bună. Cred că schimbarea majoră trebuie 
să pornească din noi. Cred și fac tot ce îmi stă în putință pentru că Iașul merită mai mult! 
Iașul merită să fie orașul pe care ni-l dorim noi, ieșenii! 
 

Cine sunt? 



De ce fac politică? 
Politica este un mijloc prin care putem 

face lucrurile puţin mai bine în 
comunităţile în care trăim.  

 
 Iașul ar putea fi un oraș mult mai 

atractiv și cu mai multe oportunități 
pentru locuitorii săi, dacă administraţia 

locală şi-ar face treaba.  
 

 Calitatea vieții pentru fiecare 
ieşean poate fi mult mult mai bună cu o 

administrație locală profesionistă și 
integră. 

 



De ce candidez? 
Pentru a schimba în bine orașul și comunitatea ieșeană e nevoie de un alt drum. Un drum 
al politicilor liberale, care încurajează antreprenoriatul,  inițiativa, educația și pune preț pe 
tineri. Avem nevoie de politici liberale în Consiliul Local pentru susținerea tinerilor din Iaşi. 
Aşa cum tinerii pot revitaliza întregi zone care acum sunt moarte sau cum tinerii pot realiza 
strategii de marketing pentru oraş, avem nevoie ca administraţia locală să devină mult mai 
deschisă şi mai receptivă la ideile inovatoare ale acestora. 
 
La fel, există mulți tineri în PNL valoroși, care au nevoie de un mediu unde își pot promova 
ideile. Îmi doresc să îi reprezint în Consiliul Local şi, în calitate de preşedinte TNL, să 
coagulez energiile creatoare pentru a schimba în bine Iaşul. 
 



Ce propun? 
În primul rând, îmi doresc ca la TNL Municipiu Iași să existe 
o echipă care își înțelege rolul de a oferi tinerilor din Iași o 

alternativă și de a le reda încrederea. 
  

În calitate de preşedinte al TNL, voi pune accent pe proiecte 
de instruire politică a tinerilor. Trebuie, în primul rând, să ne 
definim identitar şi apoi să înţelegem care sunt resursele pe 

care le avem pentru a pune în practică ideile noastre. 
  

Trebuie, prin iniţiativele noastre, să ajungem la tinerii IT-işti 
din oraşul nostru, care, prin ideile lor, pot transforma Iaşul 

în cel mai digitalizat oraş din România. 
 

 Trebuie să avem mesaje bine definite pentru 
tinerele familii din Iaşi care îşi doresc parcuri de joacă 

pentru copiii lor, spaţii verzi bine îngrijite, creşe şi grădiniţe 
moderne, precum şi şcoli dotate, la nivel european.  

  



Ce propun? 
Trebuie să le spunem tinerilor antreprenori că PNL este 

partidul care îi reprezintă cel mai bine şi care a venit cu soluţii 
punctuale pentru a le uşura viaţa în relaţia cu administraţia 

publică. 
 

Trebuie să le spunem tinerilor absolvenţi că Iaşul viitorului e 
Iaşul lor şi că avem nevoie de energia şi creativitatea lor 

pentru a-l construi. 
 

Trebuie să le spunem celor care acum îşi caută un loc de 
muncă faptul că o administraţie integră şi debirocratizată 

înseamnă mai multe investiţii şi oportuntăţi pentru Iaşi. 
 

Trebuie să le spunem tinerilor care lucrează în acest moment 
că taxele şi impozitele locale, adică banii lor, trebuie utilizaţi 
pentru a le oferi servicii esenţiale (transport, infrastructură, 

servicii de sănătate, educație) la standarde moderne, nu 
cheltuiţi pe clientela de partid, cum e acum la Primăria 

Municipiului Iaşi. 
 



Ce îmi doresc la 
nivel intern? 

 O relaţie strânsă şi colaborativă cu celelalte organizaţii  de tineret 
din cadrul PNL Iaşi; 
 Organizarea unei şcoli politice la Iaşi, cu participare naţională;  
O relaţie mai strânsă cu organizaţiile partidelor din Republica 
Moldova; 
 Organizarea unor proiecte de recrutare în rândul tinerilor; 
 O relaţie de dialog şi parteneriat cu actori din societatea civilă; 
 Organizarea unor serii de dezbateri pe teme de interes pentru 
Iaşi. 
 



Votează  
Etienne Ignat 

Președinte TNL 
Municipiu Iași! 

#NoiPutem! 


