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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

A JUDEŢULUI IAŞI ÎN ANUL 2014 

     
 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi realizează documentarea necesară şi elaborează pe 
baza acesteia Raportul anual privind starea economică şi socială a judeţului, conform 
prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii  nr.340/ 2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului.  

 
Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi a analizat documentaţia necesară şi a elaborat 

Raportul privind starea economică şi socială a judeţului Iaşi pentru anul 2014, pe baza datelor şi 
informaţiilor furnizate de către Consiliu l Judeţean Iaşi, instituţiile şi unităţile subordonate 
acestuia, respectiv serviciile publice deconcentrate din judeţul Iaşi. 
 
 Raportul este structurat în 15 capitole, după cum urmează: 

I. Contextul economic şi social al judeţului Iaşi în anul 2014; informații 
statistice 

II.  Infrastructura județului Iași  
III.  Polit ica fiscal – bugetară 
IV. Mediu de afaceri, IMM, concurența  
V. Afaceri europene. Gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune  
VI. Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului 
VII. Protecţia consumatorului 
VIII. Agricultură şi dezvoltare rurală 
IX. Protecţia mediului 
X. Sănătate  
XI. Educaţie 
XII.  Muncă, asigurări sociale și protecţie socială 
XIII.  Tineret şi sport 
XIV. Cultură şi patrimoniu naţional 
XV. Relaţia cu societatea civilă şi relaţia cu minoritatea roma 
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CAPITOLUL I: CONTEXTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL AL JUDEŢULUI IAŞI  
 
I.1.  Prezentare Generală a Judeţului Iaşi  
 

Situat în partea de nord – est a României, în Podişul Moldovei, Judeţul Iaşi, este mărginit 
la vest de râurile Moldova şi Siret, iar la est de râul Prut (care constituie şi graniţa cu Republica 
Moldova). 

Având o suprafaţă de 5476 Km2 (2,3 % din suprafaţa României), judeţul Iaşi se situează 
între judeţele medii ca întindere (locul 23 între celelalte judeţe ale ţării), iar după numărul  
populaţiei (cu 772.348 locuitori – recensământul din anul 2011) ocupă locul al 2-lea pe țară, 
după municipiul Bucureşti. 
 Organizarea administrativ teritorială a judeţului (la 31.12.2011) include 2 municipii 
(Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Hârlău, Tg. Frumos şi Podu Iloaiei), 93 comune şi 418 sate; 
reşedinţa judeţului este municipiul Iaşi, unul dintre cele mai importante oraşe ale României (cu 
290.442 locuitori - recensământul din anul 2011, ocupând locul al 3-lea pe ţară, după 
municipiile Bucureşti şi Timişoara). 
 Relieful judeţului este alcătuit din dealuri prelungi (cu înălţimi cuprinse între 200 şi 593 
m) şi văi largi, cu şesuri aluviale extinse, ce aparţin de Podişul Sucevei, Podişul Bârladului 
(Central – Moldovenesc) şi Câmpia Moldovei. 

Clima este temperat – continentală, cu variaţii ale temperaturii între – 36 şi + 400C, 
media multianuală fiind de aproximativ + 9,50C. 
 Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni variab ile (Prut, Siret, Jijia,  
Bahlui etc.) şi un număr important de lacuri, iazuri şi heleştee. 
 Vegetaţia naturală este specifică silvostepei, cu păduri de foioase, alternând cu 
terenuri agricole, pajişti secundare, zăvoaie de plop şi salcie şi pajişti de iarbă moale. 

Fauna judeţului este reprezentată de specii diverse de animale (mistreţul, lupul, 
vulpea, căpriorul, iepurele, veveriţa, etc.), iar fauna acvatică este favorabilă creşterii crapului, 
bibanului, cleanului şi somnului. 

Resursele naturale ale judeţului sunt reprezentate de roci şi materiale de construcţii 
de interes local (calcare, gresii, argile, nisipuri, pietrişuri) şi ape minerale cu valenţe 
terapeutice şi de consum; solurile judeţului prezintă o gamă variată, determinată de 
diversitatea reliefului şi condiţii climatice neuniforme (cernozionuri, soluri cenuşii, brune şi 
aluviale), mare parte din acestea fiind erodate sau prezintă pericol de eroziune.  

 
I.2. Scurt istoric al Judeţului Iaşi 
 
▪ Istoria Iaşulu i este marcată de numeroase monumente şi vestigii arheologice. Săpăturile 
arheologice au scos la iveala una dintre cele mai strălucitoare culturi neolit ice din Europa - 
faimoasa cultură Cucuteni (5000-4500 î.Hr.); 
▪ “Oraşul celor şapte coline", comparat în 1691 de italianul Marco Bandini ca f iind "O nouă 
Romă", Iaşul a fost atestat prima dată într-un document din secolul al XV-lea, emis de către 
Alexandru cel Bun (1400-1432), prin care acorda privilegii comerciale negustorilor polonezi din 
Lvov. Istoria oraşulu i este, însă, mult mai veche. 
▪ Numele oraşului este strâns legat de aşa numita "perioadă de aur" a culturii româneşti. Multe 
personalităţi au trăit, au studiat, au lucrat sau au creat în Iaşi, oraş  considerat "capitala culturii 
şi sp iritualităţii româneşti"; 
▪ 1400: este atestată documentar aşezarea Iaşi; 
▪ 1564: Iaşul devine capitală domnească; 
▪  În secolul al XVI-lea, Despot Vodă inaugurează în Iaşi "Şcoala latină de la Cotnari", instituţie 
care a promovat studiile de latină nu numai în Iaşi şi în întreaga Moldovă, ci în întreg spaţiul 
românesc; 
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▪ 1641: la Iaşi se înfiinţează "Academia Vasiliană" şi prima tipografie din Moldova, în timpul 
domniei lui Vasile Lupu (1634 - 1653); 
▪ 1646: Mitropolitul Varlaam publică la Iaşi "Cazania" sau "Carte românească de învăţătură”; tot 
în acest an apare primul cod de legi în limba română; 
▪ 1679: Dosoftei tipăreşte la Iaşi traducerea din limba greacă a "Liturghierului"; 
▪ 1831: domnitorul Mihalache Sturdza înfiinţează “Spitalul Militar de Urgenţă”, primul Spital 
Militar înfiinţat în Principatele Române, unitate sanitară operativă care se poate mândri cu o 
funcţionare  neîntreruptă în toată această perioadă; 
▪ 1835: la Iaşi este înfiinţată "Academia Mihăileană"; 
▪ 1836: se înfiinţează Conservatorul Filarmonic Dramatic din Iaşi; 
▪ 1860: este înfiinţată Universitatea „Al. I. Cuza”; 
▪ 1863: se constituie Societatea cultural-literară "Junimea" în cadrul căreia s-au af irmat cele mai 
mari personalităţi ale culturii româneşti: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Costache Negruzzi, Ion 
Creangă, AD Xenopol, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi alţii. 
 

I.3. Principalii indicatori economico-sociali la nivel de judeţ în anul 2014  

INDUSTRIE 
 
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE 
  serie brută   

% 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100  

2013 2014 
  

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

1.I-
31.XII.2014 

faţă de  
1.I-

31.XII.2013
1) 

 Total judeţ 133,7 107,6 100,7 99,1 106,4 122,0 104,4 101,7 117,1 104,4 113,2 111,4 80,2 105,7 
1) Date provizorii 
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind 
indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) 
caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în 
activitatea industrială.  
 
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA 
INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)  

% 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100  

2013 2014 
  

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. 
1) dec.2) 

1.I-
31.XII.2014 

faţă de  
1.I-

31.XII.2013
2) 

 Total judeţ 133,9 102,5 107,1 101,2 105,8 119,6 99,6 108,8 110,6 108,8 107,7 102,2 78,8 104,4 
1) Date rectificate 
2) Date provizorii 
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii 
pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este 
calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 
de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene 
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indicii valoric i ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea 
cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 
 

COMERŢ INTERNAŢIONAL 
 
3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI 

mii euro 
20131) 2014 

 
oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct.3) 1.I-

31.X3) 

 Total exporturi FOB 63630 62074 54326 53002 57712 59789 60581 69505 65871 55400 52417 70636 63854 60876
9 

 Total importuri CIF 55485 48326 43415 38840 45135 53756 51638 55984 56831 56095 45644 58505 56079 51850
7 

 Sold FOB/CIF 8145 13748 10911 14162 12577 6033 8943 13521 9040 -695 6773 12131 7775 90262 
1)  Date semidefinitive;  
2) Date revizuite;  
3) Date provizorii. 

 
TURISM 

 
4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI 
DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

număr 
2013 2014 Tipuri de structuri de 

primire turistică dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 1053
5 

1030
0 

1269
1 

1500
3 

1469
5 

1781
8 

1724
9 

1845
1 

1624
3 

1951
1 

2312
9 

1846
8 

1343
3 

din care:              
Hoteluri 8047 7996 9846 12017 1171114661 1367414274 1248315926 1940515224 10731 
Moteluri 302 106 215 228 342 320 260 281 368 243 247 227 138 
Vile turistice 231 184 280 318 353 446 429 425 348 311 461 444 252 
Cabane turistice 68 28 28 48 98 81 87 98 120 86 140 64 96 
Pensiuni turistice  1143 1248 1595 1592 1402 1484 1638 1828 1676 1814 1939 1507 1221 
Pensiuni agroturistice  379 499 457 532 507 524 647 665 578 619 476 551 424 

 
5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU 
FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ 

număr 

2013 2014 Tipuri de structuri de 
primire turistică dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 20658 19377 2551433000 2918535973 3476537652 3264539701 4339236244 23827 

din care:              
Hoteluri 15743 15328 2082227693 2401030659 2904429583 2610634425 3771130157 19495 
Moteluri 959 140 281 277 443 404 343 344 439 307 278 258 155 
Vile turistice 286 231 341 441 589 553 615 573 415 402 690 577 345 
Cabane turistice 68 28 28 48 98 88 87 98 120 86 144 64 116 
Pensiuni turistice  1654 2074 2473 2598 2011 2126 2461 2841 2601 2621 2976 2420 1949 
Pensiuni agroturistice  1157 1200 1154 1428 1476 1514 1220 1206 1236 884 740 1268 859 
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6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE 
% 

2013 2014  
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 20,0 20,2 25,1 28,8 27,1 32,0 29,9 30,7 25,9 33,8 35,8 31,0 20,0 
 

FORŢA DE MUNCĂ 
 
7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

persoane 
2013p

) 2014p) 

  
dec.1) ian.2) feb.2) mar.2

) apr.2) mai2) iun.2) iul.3) aug.3)sep.3) oct.3) nov.3)dec.3) 

Total judeţ 1460
13 

1474
31 

1469
38 

1469
78 

1475
68 

1478
04 

1482
24 

1484
21 

1481
49 

1484
24 

1486
18 

1484
51 

1478
07 

Agricultură, vânătoare şi serv icii 
anexe, Silv icultură şi Pescuit 3342 3952 3939 3940 3956 3962 3973 3978 3971 3978 3984 3979 3962 

Industrie şi construcţii  4418
8 

4340
3 

4325
8 

4326
9 

4344
3 

4351
3 

4363
6 

4369
4 

4361
4 

4369
5 

4375
2 

4370
3 

4351
3 

Servicii  9848
3 

1000
76 

9974
1 

9976
9 

1001
69 

1003
29 

1006
15 

1007
49 

1005
64 

1007
51 

1008
82 

1007
69 

1003
32 

 

1) Datele pentru anul 2013 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare 
asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al 
Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare 
de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei 
de muncă din anul 2012.  
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2014 au fost reestimate pe baza 
rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile 
existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost 
repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea 
statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2013. 
3) Începând cu luna iulie 2014, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice 
lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al 
Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare 
de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei 
de muncă din anul 2013. 
p) Datele au caracter provizoriu, urmând a fi revizu ite pe baza reconcilierii cu sursele de date 
administrative. 

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasif icării activităţilor din economia 
naţională CAEN Rev.2.  

 

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 
lei/persoană 

2013 2014   
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 2188 2069 2067 2118 2105 2120 2122 2146 2121 2145 2162 2209 2290 
Agricultură, vânătoare şi serv icii 
anexe, Silv icultură şi Pescuit 1527 1528 1542 1578 1667 1624 1641 1662 1633 1691 1733 1617 1730 
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Industrie şi construcţii *) 2080 1907 1886 2003 1956 1975 1990 2017 1966 2029 1997 2015 2159 
Servicii *) 2267 2159 2164 2192 2189 2203 2200 2223 2209 2216 2251 2320 2372 

 

Nota 1: Începând cu luna ianuarie 2011 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la 
stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale individuale (O.U.G. nr. 117/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare 
statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2014, eşantionul cuprinde, pe total ţară, 22.500 
unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt 
cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru 
care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la 
nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare 
unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 91,41% din numărul total al salariaţilor din acest 
sector. 
Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia 
naţională CAEN Rev.2.  

*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a 
gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare (conform CAEN Rev.2), în cea 
mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de 
date. 

 
 
9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

lei/persoană 

2013 2014   
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 1583 1492 1494 1530 1520 1535 1532 1549 1530 1549 1562 1595 1657 
Agricultură, vânătoare şi serv icii 
anexe, Silv icultură şi Pescuit 1107 1116 1130 1147 1204 1180 1190 1207 1181 1220 1251 1168 1251 

Industrie şi construcţii *) 1509 1385 1371 1454 1423 1434 1443 1462 1423 1473 1449 1461 1565 
Servicii *) 1638 1552 1560 1579 1576 1592 1585 1602 1591 1597 1624 1672 1714 

 

Vezi Nota 1 de la tab. 8 

Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt obţinute printr-o cercetare 
statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2014, eşantionul cuprinde, pe total ţară, 22.500 
unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt 
cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru 
care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la 
nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare 
unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 91,41%  din numărul total al salariaţilor din acest 
sector. 
Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia 
naţională CAEN Rev.2.  

*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a 
gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare (conform CAEN Rev.2), în cea 
mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de 
date. 
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10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei 

persoane 
2013 2014  
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 15639 16267 1611115758 1558915408 1516914968 1499214915 1479014655 14612 
Bărbaţi 9463 9955 9927 9660 9555 9427 9185 8976 9007 8923 8896 8792 8799 
Femei 6176 6312 6184 6098 6034 5981 5984 5992 5985 5992 5894 5863 5813 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 

 

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 
 % 

2013 2014  
dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 5,2 5,4 5,4 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 
Bărbaţi 5,9 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 
Femei 4,4 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 

 
1) Rata şomajului înregistrat, recalculat cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2014. 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 

INDICATORI SOCIALI 
 
12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE STAT 
 

2013 2014   
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III 

Numărul mediu al pensionarilor - 
persoane 145451 145431 145462 145798 146238 146718 147108 

Pensia medie – lei  785 797 797 796 828 828 827 

 
13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită 
în România) 
date absolute 

număr 
20131

) 20142) 

 
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Născuţi-v ii 719 781 769 749 681 760 799 987 849 915 913 740 631 
Decedaţi 736 759 706 799 791 708 624 658 591 658 739 668 828 
Spor natural -17 22 63 -50 -110 52 175 329 258 257 174 72 -197 
Căsătorii  197 220 316 158 240 488 405 697 1181 566 443 253 210 
Divorţuri 62 68 89 106 81 91 92 79 98 61 87 81 84 
Decedaţi sub 1 an 6 4 10 6 10 5 6 7 4 6 4 6 7 

 
1) Date definitive; 2) Date provizorii 
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Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliu l mamei, decesele după 
domiciliul decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun 
al soţilor. 

 
CONSTRUCŢII 

 
14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE  

număr 
2013 2014  
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 115 75 122 134 171 152 174 208 178 201 150 102 107 
 

15. LOCUINŢE TERMINATE  
număr 

2013 2014  
trim.I  trim.II trim.III  trim.IV  trim.I trim.II trim.III1) 

Locuinţe terminate 253 449 521 502 300 339 485 
mediul urban 63 98 138 111 59 95 73 
mediul rural 190 351 383 391 241 244 412 

 
1) Date provizorii 
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul 
trimestrului. 
 

ALŢI INDICATORI 
 
16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA 
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS în luna decembrie 2014 
 

Valoarea capitalului social total subscris 
exprimat în: 

Valută  

Înmatriculări 
de societăţi 
comerciale      
-număr- 

Moneda 
naţională       
- mii lei - Dolari SUA EURO 

Total judeţ  11 5,4 1501,8 1208,1 

 
Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
 

I.4. Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali la nivelul judeţului Iaşi în anul 
2014 comparativ cu anul 2013 
 
Dinamica principalilor indicatori economico-sociali la n ivelul judeţului Iaşi, în anul 2014 faţă de 
2013, comparativ cu datele medii pe ţară (în procente), se prezintă astfel: 
 

 

 

 

TABELUL NR.1 
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Nr. În procente 2014/2013 
crt. 

Indicatori 
România Judeţul Iaşi 

1 Indicii producţiei industriale  106,1 105,7 
2 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie 107,8 104,4 
3 Comerţul internaţional cu bunuri (11 luni)   
 -  Exporturi FOB 106,5 106,0 
 -  Importuri CIF 106,0 107,2 

4 Efectivul salariaţilor din economie – total ( la 31.12.), din care: 102,2 101,2 
 -  agricultură , silv icultură, piscicultură 105,7 121,2 
 -  industrie + construcţii 102,6 98,4 
 -  comerţ, serv icii şi alte activ ităţi 101,9 101,8 

5 Câştiguri salariale medii lunare (luna decembrie)   
 -  brute 106,3 104,7 
 -  nete 106,0 104,7 

6 Numărul şomerilor înregistraţi – total (luna decembrie)  93,4 93,6 
7 Numărul  mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat  (trim.IV) 100,1 101,2 
8 Pensia medie lunară - asigurări sociale  de stat  (trim.IV)  104,1 103,9 
9 Autorizaţii de construire clădiri rezidenţiale 99,7 94,5 

10 Locuinţe terminate – total din care:  97,7 91,4 
 - urban 104,4 78,8 
 - rural 91,8 95,4 

11 Mişcarea naturală a populaţiei    
 -  născuţi v ii 99,8 99,4 
 - decedaţi  (total) 101,6 103,5 
 - spor natural (+/-) 108,5 75,5 
 - căsătorii  107,5 112,9 
 - divorţuri 89,3 93,0 
 - decedaţi sub 1 an 97,0 102,9 

 

Evoluţia acestor indicatori  (în mărime absolută), atât pentru România, cât şi pentru judeţul Iaşi 
în anii 2013 şi 2014, este redată în tabelul nr. 2.                                                             



 14 

 

TABELUL NR.2 
 

România Judeţul Iaşi Indicatori UM Perioada 
2013 2014 % Dif.± 2013 2014 % Dif. ± 

Exporturi FOB mil.euro 1.I-30.XI 45706,8 48658,7 106,5 +2951,9 634,6 672,8 106,0 +38,2 
Importuri CIF mil.euro 1.I-30.XI 50919,1 53959,9 106,0 +3040,8 535,5 574,3 107,2 +38,8 
-Sold (FOB – CIF) mil.euro 1.I-30.XI -5212,3 -5301,2 x x +99,1 +98,5 x x 
Efectivul salariaţilor din 
economie 

mii.pers. 31.XII 4328,0 4423,3 102,2 +95,3 146,0 147,8 101,2 +1,8 

- agricultură ,silv icultură, 
piscicultură 

mii.pers. 31.XII 92,3 97,6 105,7 +5,3 3,3 4,0 121,2 +0,7 

- industrie + construcţii mii.pers. 31.XII 1598,0 1638,9 102,6 +40,9 44,2 43,5 98,4 -0,7 
- servicii mii.pers. 31.XII 2637,7 2686,8 101,9 +49,1 98,5 100,3 101,8 +1,8 
Câştiguri salariale medii –lunare 

- brute 
lei XII 2430 2582 106,3 +152 2188 2290 104,7 +102 

-nete lei XII 1760 1866 106,0 +106 1583 1657 104,7 +74 
Numărul şomerilor înregistraţi mii pers. 31.XII 512,3 478,3 93,4 -34,0 15,6 14,6 93,6 -1,0 
- Rata şomajului înregistrat % 31.XII 5,7 5,3 93,0 -0,4 5,2 4,9 94,2 -0,3 
Numărul mediu  pensionari/ASS mii pers. trim.IV 4684 4690 100,1 +6,0 145,8 147,6 101,2 +1,8 
- Pensia medie lunară /ASS lei trim.III 811 844 104,1 +33 796 827 103,9 +31 
Autorizaţii  clădiri  rezidenţiale număr 1.I.-31.XII 37776 37672 99,7 -104 1878 1774 94,5 -104 
Locuinţe terminate număr 1.I.-30.IX 43587 42589 97,7 -998 1725 1577 91,4 -148 
- urban număr 1.I.-30.IX 20533 21432 104,4 +899 410 323 78,8 -87 
- rural număr 1.I.-30.IX 23054 21157 91,8 -1897 1315 1254 95,4 -61 
Mişcarea naturală a populaţiei 
- născuţi v ii 

 
număr 

 
1.I-31.XII 

 
198216 

 
197893 

 
99,8 

 
-323 

 
9628 

 
9574 

 
99,4 

 
-54 

- decedaţi – total număr 1.I-31.XII 249321 253359 101,6 +4038 8243 8529 103,5 +286 
- spor natural număr 1.I-31.XII -51105 -55466 108,5 -4361 +1385 +1045 75,5 -340 
- căsătorii număr 1.I-31.XII 107507 115518 107,5 +8011 4587 5177 112,9 +590 
- divorţuri număr 1.I-31.XII 28507 25464 89,3 -3043 1094 1017 93,0 -77 
- decedaţi sub 1 an număr 1.I-31.XII 1680 1629 97,0 -51 70 72 102,9 +2 



I.5. Comentarii asupra evoluţiei principalilor indicatori economico-sociali 
ai judeţului Iaşi comparativ cu datele medii pe ţară. 
 

� Dinamica producţiei industriale pe ansamblul României şi în 
judeţul Iaşi, atât în expresie fizică cât şi valorică, a avut o evoluţie pozitivă în 
anul 2014 faţă de 2013 (+6,1% respectiv +7,8%) pe total ţară, iar în judeţul 
Iaşi (+5,7% şi respectiv +4,4%); 

 
� de asemenea, exporturile şi importurile pe total ţară au înregistrat 
creşteri (+6,5% şi respectiv +6,0%), în timp ce în judeţul Iaşi exporturile pe 
11 luni au crescut faţă de anul 2013 cu 6,0%, iar importurile cu 7,2%, ceea ce 
a determinat ca soldul balanţei comerciale a judeţului (exporturi – importuri) 
să fie pozitiv (+98,5 mil.euro); 

 
� efectivul de salariaţi din economie a cunoscut o creştere pe total 
ţară (+95,3 mii persoane), iar în judeţul Iaşi numărul de salariaţi a crescut (în 
luna decembrie 2014 comparativ cu decembrie 2013) cu 1794 persoane; 
reduceri s-au înregistrat în industrie şi construcţii (-675 persoane.), în timp ce 
creşteri au fost atât în agricultură (+620 persoane), cât şi în domeniul 
serviciilor (+1849  persoane); 

 
� la câştigurile salariale medii (brute şi nete) din luna decembrie s-au 
înregistrat creşteri, atât pe total ţară cât şi în judeţul Iaşi, cu specificarea că 
nivelul acestora în judeţul nostru a fost mai mic cu cca. 11%; 

 
� numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajulu i au înregistrat unele 
scăderi în luna decembrie 2014 faţă de decembrie 2013 atât la nivel naţional 
cât şi la nivelul judeţului Iaşi,  

 
� numărul autorizaţiilor pentru construcţii eliberate în 2014 a 
scăzut comparativ cu anul precedent, atât pe ţară cât şi în judeţul Iaşi (unde 
scăderea a fost mai accentuată); numărul locuinţelor terminate a înregistrat o 
evoluţie descendentă atât pe total ţară (-2,3%), cât şi în judeţul Iaşi (-8,6%). 

 
� mişcarea naturală a populaţiei (evoluţia principalelor fenomene 
demografice), prezintă, de asemenea, anumite particularităţi astfel: numărul 
total de naşteri a scăzut în 2014 faţă de 2013, iar numărul de decese a 
crescut. În România sporul natural este negativ încă din anul 1992, în timp ce 
în judeţul Iaşi acesta a fost mereu pozitiv. Atât pe total ţară cât şi în judeţul 
Iaşi, numărul căsătoriilor a crescut în anul 2014 comparativ cu anul 2013, iar 
numărul de divorţuri a scăzut. 
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I.6. Evoluţii sectoriale  
 
1. Structura principalelor activităţi economice din judeţul Iaşi (în 
anul 2013) – după numărul de unităţi, cifra de afaceri, investiţii şi 
numărul de salariaţi 
 

Unităţi 
economice 

active 

Cifra de afaceri Investiţii brute Număr de 
salariaţi 

Activităţi 

Număr % Mil.lei % Mil.lei % Persoane % 

Total 14077 100,0 21807 100,0 2171 100,0 111455 100,0 
- industrie 1445 10,3 6729 30,9 1094 50,4 30454 27,3 
- construcţii 1261 9,0 1700 7,8 305 14,1 12541 11,3 
- comerţ 5640 40,0 9623 44,1 205 9,4 26750 24,0 
- servicii 5731 40,7 3755 17,2 567 26,1 41710 37,4 

 
     Principalele constatări:  
a) comerţul deţine ponderile cele mai importante la numărul de unităţi şi c ifra de 

afaceri (40%), în timp ce investiţiile din acest domeniu reprezintă mai puţin de 
10 %; 

b) industria, cu cca 10% din numărul de unităţi şi 28 % din numărul de salariaţi 
contribuie cu peste 30% la cifra de afaceri şi peste 50% la volumul de investitii 
din judeţ; 

c) construcţiile au o reprezentare relativ echilibrată la numărul de unităţi, cifra de 
afaceri şi numărul de salariaţi (14%), ocupând o pondere însemnată şi la 
volumul investiţiilor (peste 25%); 

d) serviciile comerciale ocupă ponderi importante la numărul de unităţi, investiţii 
şi numărul de salariaţi (26%), în timp ce la cifra de afaceri contribuie cu cca 
17%.  

 
2. Exporturile şi importurile judeţului Iaşi în 2014 faţă de 2013 (11 
luni) au evoluat astfel: exporturile au crescut cu 6,0% (+38249 mii euro), iar 
importurile au crescu cu 7,2% (38776 mii euro), determinând un sold al balanţei 
comerciale pozitiv de +98552 mii euro. 
 
Ţările partenere situate pe primele locuri în ceea ce priveşte ponderea în totalul 
exporturilor şi importurilor judeţului Iaşi în anii 2013 şi 2014 au fost: 
 

Export Import  
2013 2014 2013 2014 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Coreea de Sud 23,9 21,5 0,3 0,2 
Franţa 12,6 12,5 14,2 12,3 
Suedia 10,9 9,1 0,1 0,2 
Germania 7,3 7,8 15,2 15,0 
Marea Britanie 5,2 5,9 1,9 2,3 
Belgia 4,4 4,5 2,8 3,8 
Spania 4,2 4,9 3,9 3,5 
Italia 3,7 3,8 13,8 13,5 
Republica Moldova 3,8 2,7 3,6 5,6 
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Ucraina 0,1 0,1 4,8 3,7 
Turcia 1,8 1,0 6,6 6,9 
China 0,8 1,5 5,4 5,6 
Federaţia Rusă 0,8 0,9 1,6 1,1 

 
Structura exporturilor şi a importurilor realizate de unităţile din judeţul Iaşi în anul 
2014 (11 luni) pe principalele grupe de produse se prezintă astfel: 
                                                                                                                        

Exporturi Importuri Grupe de produse 
Mii euro % Mii euro % 

Total 672841 100,0 574289 100,0 
- produse agroalimentare , băuturi, tutun 22711 3,4 45365 7,9 
- produse ale industriei chimice  32005 4,8 70135 12,2 
- produse textile, încălţăminte 82424 12,3 67515 11,8 
- metale comune şi articole  din metal 71587 10,6 94768 16,5 
- maşini, aparate, instrumente, echipamente şi 
mijloace de transport  

419305 62,3 243654 42,4 

- alte produse 44809 6,6 52852 9,2 

 
  Se constată că valoarea exporturilor depăşeşte volumul importurilor numai la 2 
grupe de produse: maşin i, aparate, instrumente, echipamente, mijloace de 
transport (+175,7 mil. euro) şi produse textile (+14,9 mil. euro), în timp ce la 
celelalte categorii de mărfuri importurile sunt mai mari decât exporturile (-92,1 
mil. euro).   
 
3. Numărul de salariaţi şi câştigurile salariale     
 
Efectivul de salariaţi din judeţul Iaşi la sfârşitul anulu i 2014 a fost de 147,8 mii 
persoane, înregistrând o creştere faţă de 2013 (+1794 persoane), aceasta 
provenind din agricultură (+620 persoane), servicii (+1849 persoane), în timp ce 
în industrie şi construcţii s-a înregistrat o scădere de  675 persoane. Câştigurile 
salariale medii lunare brute din judeţul Iaşi în anul 2014 au însumat 2290 lei, iar 
cele nete 1657 lei în creştere faţă de anul 2013 cu 4,7 % atât pentru câştigul brut 
cât şi pentru cel net. 
Comparativ cu media naţională, se menţime o diferenţă în minus de cca 11 %, 
atât la salariile brute cât şi la cele nete. 
 
4. Indicii preţurilor de consum  şi rata inflaţiei 

 
         Rata inflaţiei în anul 2014 faţă de 2013 (decembrie/decembrie) a fost de 
0,83% (mărfuri alimentare – 0,41 %; mărfuri nealimentare +1,25 %; servicii 
+2,25 %). 
 Comparativ cu luna octombrie 1990 (când a început acţiunea de liberalizare 
a preţurilor în România), în decembrie 2014 preţurile de consum au crescut în 
medie de 4066 ori (mărfuri alimentare = 2865 ori; mărfuri nealimentare = 4500 
ori; servic ii = 7635 ori). 
 Comparând indicii de creştere a salariilor nete cu indicii de creştere a 
preţurilor de consum după octombrie 1990, rezultă o creştere a câştigurilor 
salariale reale pe total ţară astfel: 
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a. decembrie 2014/decembrie 2013            106,02/100,83 = 105,1% 
b. decembrie 2014/octombrie 1990                5465 / 4066  = 134,4 % 
 
 
 
 
5. Investiţii – construcţii – locuinţe 

 
Volumul investiţiilor realizate în economia naţională în 2014 a fost mai mic 
faţă de 2013 cu 3,1%, reduceri înregistrându-se atît la lucrările de construcţii noi 
(-3,2%), cât şi la utilaje şi mijloace de transport (-6,4%); pe elemente de 
structură, ponderea lucrărilor de construcţii a reprezentat 47%, utilajele 41%, 
diferenţa de 12% constituind alte cheltuieli de investiţii. În ceea ce priveşte  
autorizaţiile de construcţii  elaborate în judeţul Iaşi în anul 2014, numărul 
acestora  (1774) a fost mai mic cu 5,5% comparativ cu 2013; în aceeaşi perioadă 
au fost finalizate 1577 locuinţe           (-8,6%), din care 323 în mediul urban (-
21,2 %) şi 1254 în mediul rural (-4,6 %). 
 
6. Numărul societăţilor comerciale cu participare străină la capitalul 
social subscris  înregistrate în judeţul Iaşi în anul  2014 a fost mai mare decât în 
2013 (148 faţă de 131), valoarea capitalului social subscris în monedă naţională 
fiind de 358,2 mii lei (-12,1%), aportul în valută fiind de 105,4 mii dolari SUA, 
respectiv 80,8 mii euro (-14,1 % şi  respectiv -12,5%). 
 
 
7. Produsul intern brut  realizat în judeţul Iaşi în anul 2012 a însumat 
17628,5 mil. lei (+1052,8 mil. lei comparativ cu 2011), contribuţia judeţului la PIB-
ul naţional fiind de 3,0 % (Iaşul situându-se pe locul 8 între celelalte judeţe ale 
ţării, după municipiu l Bucureşti şi judeţele Timiş, Cluj, Constanţa, Prahova, Braşov 
şi Ilfov). 
 
8. Ponderea şi locul judeţului Iaşi la principalii indicatori  economico – 
sociali în anii 1990 şi 2013 se prezintă astfel: 

                                                                          
Ponderea (%) Locul judeţului  

  1990     2013   1990     2013 

Suprafaţa totală  2,3   2,3  23   23 
Populaţia ocupată (la 31.XII)  3,4   3,4  4   6 
Numărul mediu al salariaţilor  3,0   3,1  8   8 
Numărul şomerilor (la 31.XII)  ...   3,1  …   30 
Câştigul salarial nominal mediu net  -   -  30   9 
Produsul intern brut  ...   …  ...   … 
Produsul intern brut pe locuitor  -   -  ...   … 
Fondul de locuinţe  3,2   3,6  6   4 
Locuinţe terminate  3,2   4,0  8   7 
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie 
a apei potabile  2,3   2,8  16   14 

Lungimea totală simplă a  
conductelor de canalizare publică  3,6   3,4  6   10 

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie  2,0   2,6  14   14 
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Ponderea (%) Locul judeţului  
  1990     2013   1990     2013 

a gazelor 
Spitale  4,7   6,6  2   3 
Paturi în spitale  4,6   5,6  2   2 
Farmacii           
Sector public  3,8   4,4  3   4 
Sector privat  ...   6,1  ...   2 
Medici           
Sector public  4,4   5,7  3   3 
Sector privat  ...   5,2  ...   5 
Stomatologi           
Sector public  4,5   7,2  3   3 
Sector privat  ...   5,7  ...   4 
Personal sanitar mediu            
Sector public  4,1   4,8  3   2 
Sector privat  ...   5,5  ...   4 
Unităţi de învăţământ  3,6   3,8  4   2 
Elevi înscrişi  4,0   4,4  2   2 
Studenţi înscrişi  14,1   10,2  2   3 
Personal didactic  4,7   4,7  2   2 
Suprafaţa agricolă  2,6   2,6  17   17 
Suprafaţa arabilă  2,7   2,7  17   17 
           
           
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi:           
Total  2,7   2,7  16   16 
Grâu şi secară  2,8   1,5  15   21 
Porumb  3,3   3,7  12   9 
Cartofi  3,4   4,4  10   7 
Legume  2,6   4,4  15   6 
Producţia totală a principalelor culturi:           
Grâu şi secară  2,5   1,4  16   21 
Porumb boabe  3,0   3,6  13   10 
Cartofi  3,8   4,7  8   6 
Legume  2,9   4,3  15   7 
Producţia de struguri  6,1   4,7  6   7 
Producţia de fructe  3,8   2,6  7   18 
Numărul animalelor:           
Bovine  3,6   3,7  3   4 
Porcine  2,9   2,4  10   14 
Ovine  3,0   2,6  9   15 
Valoarea producţiei ramurii agricultură:           
Total  3,2   3,0  7   11 
Vegetală  3,1   3,4  11   10 
Animală  3,4   2,3  3   24 
Servicii agricole  ...   2,1  ...   14 
Tractoare agricole fizice  2,2   2,1  22   22 
Societăţi comerciale active   ...   2,9  ...   9 
Micro (0 - 9 salariaţi)  ...   2,9  ...   9 
Mici (10 - 49 salariaţi)  ...   3,1  ...   10 
Mijlocii (50 - 249 salariaţi)  ...   2,6  ...   12 
Mari (peste 250 salariaţi)  ...   2,4  ...   13 
Unităţi de cazare turistică  1,0   1,2  ...   26 
Capacitatea de cazare turistică existentă  1,0   1,2  25   23 
Turişti cazaţi  1,7   2,3  19   13 



 20 

 9. Populaţia şi fenomenele demografice 

 
     Principalele fenomene demografice din anul 2014 comparativ cu 2013: 
 
� natalitatea - în scădere (România + Jud. Iaşi)  (-0,2%, respectiv -0,6 %) 
� mortalitatea - în creştere (România + Jud. Iaşi) (+1,6%, respectiv +3,5 %) 
� sporul natural - România - negativ – în creştere (+8,5%) 
                         - Jud. Iaşi  - pozitiv – în scădere (-24,5%) 
� căsătorii – în creştere (România + Jud. Iaşi) (+7,5%, respectiv +12,9 %) 
� divorţuri – în scădere (România + Jud. Iaşi) (-10,7%, respectiv -7,0 %) 
� Populaţia după domiciliu, la 1 iulie a scăzut în anul 2014 faţă de 2013 în 

majoritatea judeţelor României (33 judeţe şi Municipiu l Bucureşti) şi a crescut 
în 8 judeţe printre care şi judeţul Iaşi (+16,3 mii persoane). 

� cauzele scăderii populaţiei României în ultimii 20 de ani: 
                                   75 % - datorită migraţiei externe 
        25 % - datorită reducerii natalităţii 
 
Ierarhizarea judeţelor României după numărul populaţiei (peste 700 mii loc.)   
 

- Bucureşti 2111 mii pers. 
- Iaşi 902 mii pers. 
- Prahova 816 mii pers. 
- Constanţa 771 mii pers. 
- Bacău 748 mii pers. 
- Suceava  741 mii pers. 
- Timiş 739 mii pers. 
- Cluj 719 mii pers. 
- Dolj 706 mii pers. 

 
Ierarhizarea oraşelor mari (peste 200 mii loc.)   
 

- Bucureşti 2111 mii pers. 
- Iaşi 354 mii pers. 
- Timişoara 334 mii pers. 
- Cluj – Napoca 321 mii pers. 
- Constanţa 320 mii pers. 
- Craiova 307 mii pers. 
- Galaţi 306 mii pers. 
- Braşov 292 mii pers. 
- Ploieşti 236 mii pers. 
- Oradea 223 mii pers. 
- Brăila 214 mii pers. 

 
 
Sursa de informații pentru capitolul I: 
- Direcția Județeană de Statistică Iași 
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CAPITOLUL II: INFRASTRUCTURA JUDEȚULUI IAȘI. 
 
  II.1. Infrastructură rutieră 

          Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi are în 
administrare o reţea de drumuri judeţene de 1035,37 km cf. H.C.J. 
384/22.11.2013 .   
 În anul 2014 Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi 
Podurilor Iaşi, pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă a 
intervenit prin lucrări de întreţinere, reparaţii drumuri şi construcţii de poduri noi 
prin finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonator 
principal de credite precum şi veniturile proprii ale D.J.A.D.P.Iaşi, în valoare de 
38.993.250 lei conform programelor de lucrări aprobate prin Hotărârile C.J. Iaşi nr. 
358_/05.12.2014 şi a H.C.J. 361/05.12.2014.  Suma de 13.832.824,99 lei 
reprezentând diferenţe între programul aprobat şi programul realizat a apărut la 
următoarele capitole: 
REPARAŢII CURENTE — suma de 1.494.367,14 lei, reprezentă sume necheltuite 
astfel: 
Sume defalcate din TVA pentru drumuri — suma de 1.309.545,00 lei s-a restituit 
către CJ Iaşi; 
Venituri proprii CJ IAŞI — suma de 184.822,14 lei s-a restituit către CJ IAŞI; 
Fond de rezervă — suma de 2.815.000,00 lei nu a fost introdusă în Programul de 
lucrări şi nu a putut fi cheltuită. 
INVESTIŢII  -  suma de 9.523.457,85 lei, reprezintă sume necheltuite, astfel:  
Buget local - excedent — suma de 706.808,31 lei, astfel: o Imbrăcăminţi 
bituminoase uşoare pe DJ 244D Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni 
km.27+680^34+800 - suma de 404.948,67 lei, a fost returnată la CJ Iaşi întrucât 
condiţiile atmosferice nu au permis execuţia lucrărilor de contrucţii; 
- Reabilitare prin asfaltare DJ 248 B CIOCA-BOCA-MIRONEASA km. 51+688-
55+388 tronson km. 53+048-55+388 - suma de 8,71 lei a fost returnată la CJ 
Iaşi; 
- Îmbrăcăminte bituminoase uşoare pe DJ 247 km. 0+000-15+900 tronson II 
km.2+145-7+040 - suma de 0,73 lei a fost returnată la CJ Iaşi; o Modernizare cu 
imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 249 Trifesti - Hermeziu km.0+000-5+650 
- suma de 301.850,20 lei a fost returnată la CJ Iaşi; 
Buget local — suma de 312.491.5 lei 
Modernizare DJ 282E din DN 28 (Baltati) – Lungani – Sinesti –Madarjac – Runcu - 
Poiana de Sus – Tibana - (DJ 248A), pe tronsonul Lungani - Sinesti km. 4+010-
11+474 - suma de 312.491,50 lei a fost returnată la CJ Iaşi; 

OG 28/2013 - suma de 5.886.105,95 lei  
 -Modernizare prin asfaltare Cioca Boca - Mironeasa km. 53+048 - 55+388 suma 
de 1.829.817.80 lei reprezintă suma ce nu a mai fost necesară în anul 2014 pentru 
acest obiectiv;  
- Imbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 247 Dobrovăţ tr.II km. 2+145- 7+070 
suma de 4.056.288,15 lei reprezintă suma ce nu a mai fost necesară în anul 2014 
pentru acest obiectiv; 
Buget C.J.Iaşi — suma de 2.587.780,00 lei reprezintă sume necheltuite pentru 
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„Alte cheltuieli de investiţii”, astfel: 
- Studii topo, geo, expertize tehnice studii de fezabilitate suma de 2.587.780 lei a 
fost returnatăla CJ Iaşi. 
-Taxe speciale — suma de 9.100,00 lei nu a fost cheltuită; 
-Taxe speciale — EXCEDENT — suma de 19.000,00 mii lei nu a fost cheltuită. 
-Venituri proprii D.J.A.D.P. Iaşi — suma de 2.172,09 lei nu a mai fost cheltuită şi a 
fost transmisă împreună cu sumele necheltuite din veniturile proprii DJADP, către 
CJ Iaşi. 
   Fondurile alocate în anul 2014 Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi 
Podurilor Iaşi de către Consiliul Judeţean Iaşi au fost cheltuite pentru execuţia 
următoarelor categorii de lucrări : îmbrăcăminţi asfaltice-plombări, activitate de 
deszăpezire, lucrări accidentale ( refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, 
pentru aducerea drumurilor şi podurilor la starea tehnică iniţială ), scarif icări, 
reparaţii poduri şi podeţe, întreţineri drumuri pietruite, modernizări cu 
îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, reabilitări prin asfaltare, studii topo, studii 
geotehnice, expertize tehnice. 

 
În anul 2014,Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul DJADP Iaşi a 

realizat următoarele achiziţii: 
-achiziţii de lucrări - procedura cerere de ofertă: 
ÎNTREŢINEREA ÎMBRĂCĂMINŢILOR ASFALTICE - PLOMBĂRI – pe  
drumurile judeţene: 
-DJ 207A Lim.jud.Neamţ-Stornesti-Bocnita-Popesti, km 7+853-14+626 o DJ 207M 
DN 28-Şcheia-A.I.Cuza, km 0+000-2+800 o DJ 208J Miclăuşeni (DN 28)-Butea-
lim.jud. Neamţ, km 0+000-3+394 o DJ 208L DJ 208-Brăteşti-Mirosloveşti, km 
1+991-2+903 o DJ 208O Ciohorani (DN 2)-Cozmeşti (DJ 208), km 0+000-2+612 o 
DJ 208R DN 28-Mirceşti, km 0+000-5+161 
-DJ 244D limjud.Vaslui (Dolheşti)-Ciorteşti-DN 24, km 27+23032+440, km 
34+350-34+400; km 34+890-35+087; km 35+22735+590, km 36+171-37+290, 
km 38+390-38+693 o DJ 244 F DN 24 (Serbesti)-Serbesti-Dolheşti-Moşna-
Bohotin-Grozeşti- DJ 249, km 6+061-8+258, km 17+205-30+300 o DJ 244G DN 
28-Podu Hagiului-Cozmeşti, km 0+000-10+002 o DJ 246 lim.jud.Vaslui-Tufeştii de 
Sus-Scânteia-Căueşti-Scheia- Drăguşeni-Ipatele-Cuza Vodă-Tungujei-Ţibăneşti-
Jigoreni-Şuhuleţ- Tansa-lim.jud.Vaslui, km 26+258-27+888, km 42+602-43+722, 
km 54+750-74+638 
-DJ 247 Bârnova (DN 24)-Dobrovăţ-lim.jud.Vaslui, km 0+000-2+145, km 7+040-
15+900 
-DJ 247 A Iaşi (DN 24)-Bârnova, km 2+418-6+651 o DJ 248A Iaşi-Miroslava-
Voineşti-Slobozia-Domniţa-Ţibana-Gârbeşti-Glodenii Gândului-Războieni-Ţibăneşti-
im.jud.Vaslui, km 2+00048+089 
-DJ 248B Vânători (DN24)-Horleşti-Leţcani-Cucuteni-Scoposeni- Horleşti-Lungani-
Voineşti-Mânjeşti-Budeşti-Mironeasa-Cioca Boca- Frenciugi 
-lim.jud.Vaslui, km 19+071-21+161, km 44+447-47+229, km 56+309-56+891 
-DJ 248 C Budeşti (DJ 248B)-Budeşti-Mogoşeşti-Ciurea-Lunca Cetăţuii (DJ 248), 
km 0+000-5+049, km 9+016-14+712 o DJ 248D Ciurea (DJ 248C)-Todirel-Cercu-
Bârnova-Pietrăria-Tomeşti- Holboca, km 0+000-0+400, km 3+460-6+271, km 
9+756-11+572, km 17+300-19+391 
-DJ 249A Iaşi (DN 28)-Holboca-Cristeşti-Mânzăteşti-Bosia (DJ 249), km 4+615-
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5+950, km 8+165-16+139 o DJ 249C DN 24C-Roşcani, km0+000-6+210 
-DJ 249D Ungheni-Prisăcani-Grozeşti, km 3+809-6+903, km 10+64314+428, km 
17+432-17+764 
-DJ 249E DN 28-Tomeşti-Chipereşti-Ţuţora, km 0+000-7+837 o DJ 280 Strunga 
(DN28)-Hăbăşeşti-Brătuleşti-Hândreşti-Oţelem- lim.jud.Neamţ-Piscu Rusului-
Zece Prăjini-Dagâţa-Băluşeşti-lim.jud.Vaslui, km 0+000-17+094 o DJ 280B Tg. 
Frumos (DN 28)-Cucuteni, km 2+614-10+737 o DJ 280C DN 28 (Leţcani)-Banu-
Dumeşti, km 0+000-4+394 o DJ 280D DN 28A (Ruginoasa)-Heleşteni (DN 208G), 
km 0+0005+401 
-DJ 280E Iaşi (DN 28)-Rediu, km 0+000-4+220 o DJ 281 Podu Iloaiei (DJ 282D)-
Erbiceni-Spinoasa-Belceşti-Tansa-Hodora-Bahlui-Ceplemţa-Bădem-Feteşti-Stidăria-
Sireţel-Lespezi (DJ 208), km 0+000-10+748, km 19+766-28+411, km 30+443-
30+643, km 39+111-42+500, km 57+776-61+870 o DJ 281A Hârlău-Maxut-
Deleni, km 0+000-6+000 o DJ 281B Belceşti (DJ 281)-Coarnele Caprei-Borosoaia-
Onesti-Plugari (DJ 282B), km 0+000-3+750, km 9+201-10+770 o DJ 281C 
Blăgeşti (DN 28A)-Hărmăneşti-Boldeşti-Todireşti-Stroieşti- Băiceni-Coasta Măgurii-
Cârjoaia-Cotnari (DN 28B), km 0+00017+512, km 19+993-23+053 
- DJ 281D DN 28B (Cepleniţa)-Cepleniţa-Petroşica-Coarnele Caprei- Focuri-
Gropniţa (DJ 282), km 0+000-2+012, km 16+555-19+601 o DJ 282 Iaşi-Breazu-
Horleşti-Larga Jijiei-Movileni-Potângeni- Mălăieşti-Gropniţa-Hălceni-Mitoc-Şipote-
Iazu Nou-lim.jud. Botoşani, km 6+700-32+837 
- DJ 282D Potângeni (DJ 282)-Româneşti-Podu Iloaiei-Scobâlţeni- Popeşti-
Mădârjac (DJ 282E), km 14+834-26+210 o DJ 282E DN 28 (Bălţaţi)-Lungani-
Sineşti-Mădârjac-Runcu-Poiana de Sus-Ţibana (DJ 248A), km 0+000-4+023, km 
11+046-15+190 o DJ 282F Vlădeni (DJ 282C)-Alexandru cel Bun-Spineni-
Fântânele- Andrieşeni, km 0+000-1+256 o DJ 282G Iaşi-Aroneanu, km 3+200-
5+000 o DJ 282I DJ 282G-Aeroport, km 0+000-2+700 
 
ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UŞOARĂ pe drumurile judeţene dinloturile 1 
şi 2: 
Lotul 1: DJ 280 Strunga-Oţeleni, km 17+094-18+094 
Lotul 2: DJ 208N Lespezi-Vânători, km 0+000-1+000 4- INTREŢINEREA 
DRUMURILOR PIETRUITE prin scarif icări şi c ilindrări cu adaos de material pietros 
până la 300 mc/km, pe drumurile din loturile I-V: 

Lotul I: 
1. DJ 201 DN 28-Răchiteni-lim.jud.Neamţ, km 13+157-17+007 
2. DJ 208G Kogălniceni-Oboroceni, km 18+223-21+100 
3. DJ 208G Oboroceni-Movileni, km 22+790-24+647 
4. DJ 208L Brăteşti-Mirosloveşti, km 5+884-8+395 
5. DJ 280 Dagâţa-Zece Prăjini, km 38+312-

40+312 Lotul II: 
1. DJ 244F DJ244D-Pietrişu, km 8+258-9+458 
2. DJ 249 Şendreni-Frăsuleni-Victoria, km 10+910-12+910 
3. DJ 249D Prisăcani-Măcărăşti, km 16+272-18+272 
4. DJ 249D Sălăgeni-Grozeşti, km 28+969-30+969 
5. DJ 282F Vlădeni-Andrieşeni, km 1+256-

5+256 Lotul III: 
1. DJ 208F Tătăruşi-Iorcani-lim.jud.Suceava, km 7+694-12+338 
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2. DJ 281 Spinoasa-Belceşti, km 10+748-11+248 
3. DJ 281 Scobinţi Sticlăria, km 42+500-45+361 
4. DJ 281 Slobozia-S ireţel, km 54+722-57+722 
5. DJ 281B Belceşti-Coarnele Caprei, km 8+014-8+731 

6. DJ 281D Petroşica-Coarnele Caprei, km 12+590-13+700 
7. DJ 282 Forăşti-Bulbucani-DJ 281D, km 32+837-35+591 

Lotul IV: 
1. DJ 246 Ipatele-Cuza Vodă, km 43+722-46+906 
2. DJ 282D Româneşti-Henci, km 6+057-9+660 
3. DJ 282D Popeşti-Mădârjac, km 26+210-28+010 
4. DJ 282E Runcu-Poiana de Sus-DJ 248A, km 30+367-

34+758 Lotul V: 
1. DJ 248B Cogeasca-Scoposeni-Voineşti, km 21+161-23+161 
2. DJ 248B Horleşti-Voineşti, km 30+869-33+869 
3. DJ 281C Coasta Măgurii-Cârjoaia, km 17+512-17+893; 18+123-18+575 

Covor bituminos pe DJ 208 lim.jud.Neamţ-Mirceşti, km 1+945-3+000  
Modernizare prin îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 249 Trifeşti- Hermeziu, 
km 0+000-5+650 
-achiziţii de lucrări - procedura „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt 
de participare”, pentru: 
Restabilirea circulaţiei pe DJ 281C, km 1+800-12+800; 
Lucrări accidentale: Refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, afuieri de 
poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la 
starea tehnică iniţială pe drumurile din loturile 1, 2 şi 3: 
Lotul 1: 
DJ 248D Refacere pod de la km 12+456  
Lotul 2: 
DJ 208G Consolidare albie la podeţ din localitatea Oboroceni 
DJ 208G Refacere podeţ în localitatea Movileni 
DJ 281C Refacere podeţ în localitatea Boldeşti, km 5-700 
Lotul 3: 
DJ 282E Refacere podeţ între localităţile Runcu şi Poiana de Sus 4- Lucrări 
accidentale: Refaceri după inundaţii, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, 
cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea 
tehnică iniţială pe drumurile din loturile 1 şi 2: 
Lotul 1: DJ 281 Sticlăria - Slobozia - S ireţel, km 50+770-54+770 

Lotul 2: 

1. DJ 208N Lespezi - Vânători, km 2+860-4+860 

2. DJ 208I Criveşti - Vânători, km 8+500-14+500 
- achiziţii de servicii - atribuiri prin procedura de „licitaţie deschisă” pentru: 
1.   Întocmirea documentaţiilor tehnice (studii topografice, geotehnice, 

expertize tehnice şi studii de fezabilitate), pentru următoarele obiective: 
1.1. Subaxa 1 

Modernizare drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - 
intersecţie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Ţibăneşti, km.20+450^27+324; 
km.32+624-56+506 
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Şi 
actualizare tronson: Scânteia - Şcheia km.27+324^32+624. 

1.2. Subaxa 2 
Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) - Hărmăneşti - 
Todireşti - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecţie DN 28B (Cotnari), 
km.0+000^25+053; 

1.3. Subaxa 3 
Modernizare drum judeţean DJ 244D: lim. jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - 
Coropceni (intersecţie DN 24) km.25+500^32+800, km.34+800^38+693; 

1.4. Subaxa 4 
Modernizare drum judeţean DJ 208N: Lespezi (intersecţie DJ 208) - Vânători, 
km.1+000^6+720; 
Modernizare drum judeţean DJ 208F: Heci (intersecţie DJ 208) - Tătăruşi - Iorcani 
- lim. jud. Suceava, km.0+000^12+462; 

1.5. Subaxa 5 
Modernizare drum judeţean DJ 280D: intersecţie DN 28A (Ruginoasa) - Heleşteni, 
km.0+000^6+464; 
Modernizare drum judeţean DJ 208G: Kogălniceni - Oboroceni - intersecţie DJ 
280D, km.18+223^23+616; 
Modernizare drum judeţean DJ 207M: intersecţie DN 28 - A.I.Cuza, 
km.0+000^6+178; 
Modernizare drum judeţean DJ 201C: lim. jud. Neamţ - Răchiteni - intersecţie DN 
28, km.10+500^ 16+350; 

1.6. Subaxa 6 
Modernizare drum judeţean DJ 249E: DN 28 (Tomeşti) - Ţuţora, 

km.0+000^7+837; 
Modernizare drum judeţean DJ 249D: intersecţie DJ 249E - Moreni - Prisăcani - 
Măcărăşti - Grozeşti - intersecţie DJ 244F, km.2+300^30+969; 

1.7. Subaxa 7 
Modernizare drum judeţean DJ 282D: Româneşti - Podu Iloaiei ( intersecţie DJ 281 
km. 14+834) - Popeşti - Mădârjac, km.6+057^14+834, km.17+684^24+036, 
km.25+036^38+828; 

1.8. Subaxa 8 
Modernizare drum judeţean DJ 282B: intersecţie DN 24C - Bivolari - Traian - 
Spineni - intersecţie DJ 282F, km.0+000^ 12+918; 
Modernizare drum judeţean DJ282F:DJ 282C- Andrieşeni,km.0+000^12+898; 

1.9. Modernizare drum judeţean DJ 248B: Budeşti - Hadâmbu, 
km.37+613^39+613; 

1.10. Modernizare drum judeţean DJ 280: Oţeleni - lim. jud. Neamţ, 
km.18+094^20+378; 

1.11. Modernizare drum judeţean DJ 248E: Alexeşti - Cuza Vodă, 
km.0+000^3+040; 

1.12. Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, 
km.5+600^8+800; 

1.13.  Modernizare drum judeţean DJ 281B: Borosoaia - Plugari (DJ 
282B),km.18+268^25+272; 

1.14. Modernizare drum judeţean DJ 281B: Coarnele Caprei - 
Arama, km.10+770^12+593; 
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1.15. Modernizare drum judeţean DJ 247A: DN 24 - Bârnova, 
km.2+418^7+893; 

1.16.  Modernizare drum judeţean DJ 208L: Paşcani - Brăteşti - 
Mirosloveşti, km.0+000^8+800; 

1.17. Modernizare drum judeţean DJ 281: Spinoasa - Belceşti, 
km.10+804^12+074; 

1.18. Modernizare drum judeţean DJ 208O: Ciohorăni (DN 2) - 
Cozmeşti (DJ 208), km.2+612^9+441; 

1.19. Modernizare drum judeţean DJ 248A: intersecţie DC 73 
(Grieşti) lim. jud. Vaslui, km.48+089^50+693; 

1.20. Modernizare drum judeţean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, 
km.2+614^11+802; 

2. Pregătirea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii fondurilor necesare 
lucrărilor de modernizare pentru cele 26 obiective, în conformitate cu 
cerinţele din tema de proiectare; 

3. Pregatirea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrari 
aferente celor 26 de obiective, precum şi asigurarea asistentei Beneficiarului 
pe durata procedurii de achizitie publica (clarif icarile so lic itate de potentialii 
ofertanti, participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in 
conformitate cu prevederile articolulu i 73 din H.G. 925/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare) 

  La această procedură, în anul 2014, s-a realizat o evaluare parţială; finalizarea 
procedurii se va efectua în ianuarie 2015. 
-atribuiri prin achiziţionare directă, pentru: 
Servicii de proiectare privind obiectivele: IBUpe DJ 280 Strunga-Oţeleni, km 
17+094-18+094 şi IBU pe DJ 208N Lespezi-Vânători, km 0+000-1+000;  
 Servicii de proiectare privind obiectivul: “Modernizare cu IBU pe DJ 249 
Trifeşti-Hermeziu, km 0+000-5+650; 
Elaborarea documentatiilor tehnice, conform Ordinului nr.799/2012 şi Legii Apelor 
nr. 107/1996, în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru 
podurile situate pe opt drumuri judeţene, respectiv: DJ207A; DJ208; DJ280N; DJ 
207M; DJ 208F; DJ208I; DJ208J şi DJ280. 

Pentru atribuirea acestor proceduri s-au respectat, conform dispoziţiilor legale, 
următorii paşi: 

• elaborarea programului anual al achiziţilor publice, pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul DJADP Iaşi; 

• identificarea surselor de finanţare prin care se asigură fondurile necesare în 
vederea îndeplinirii contractelor de achiziţie publică; 

• elaborarea notei privind determinarea valorii estimate; 
• elaborarea documentaţiei de atribuire pentru fiecare contract de achiziţie 

publică; -emiterea anunţurilor şi invitaţiilor de participare, precum şi 
transmiterea acestora în SEAP; 

• elaborarea notei justificative cu privire la alegerea procedurii de atribuire; 
• înştiinţarea Unităţii de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, în cazul 

procedurilor de „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de 
participare”; 

• elaborarea notei justificative cu privire la alegerea criteriului de atribuire; 
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• elaborarea notei justificative privind stabilirea criteriilor de calif icare; 
• elaborarea notei de fundamentare privind desemnarea comisiei de evaluare 

a ofertelor depuse; 
• elaborarea proceselor verbale ale şedinţei de deschidere a ofertelor pentru 

atribuirea contractelor de achiziţie publică; 
• elaborarea proceselor verbale de negociere, pentru procedurile de 

„Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”; 
• deschiderea ofertelor depuse pentru atribuirea contractelor de achiziţii 

publice de lucrări; 
• transmiterea în SEAP a informaţiilor referitoare la participanţii la 

procedură; 
• analiza şi verif icarea ofertelor prezentate de către ofertanţi cu privire la 

documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică 
conform cerinţelor specificate în documentaţia de atribuire pentru atribuirea 
contractelor; 

• elaborarea corespondenţei referitoare la solicitările de clarificări, analizarea 
şi verif icarea răspunsurilor primite; 

• stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi conforme; 
• aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin fişa de date a achiziţiei; 
• stabilirea punctajului obţinut de fiecare ofertant, a cărui ofertă a fost 

stabilită conformă, funcţie de criteriul de atribuire stabilit, operatorul 
economic cu punctaj maxim fiind declarat câştigător; 

• elaborarea proceselor verbale de şedinţă cu privire la analiza şi 
verificarea ofertelor; -adjudecarea procedurii stabilită de comisia de 
evaluare, desemnată prin decizie a 

• directorului executiv al DJADP Iaşi, prin elaborarea raportului procedurii de 
atribuire; 

• elaborarea notificărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, precum şi 
transmiterea acestora; 

• încheierea contractelor de achiziţie publică,; 
• transmiterea notificărilor către ANRMAP cu privire la 

contractele/acordurile-cadru încheiate; 
• transmiterea anunţurilor de atribuire în SEAP, pentru toate procedurile de 

achiziţie publică; 
• întocmirea dosarelor de achiziţie publică pentru fiecare procedură 

de atribuire a contractelor de achiziţie, precum şi arhivarea 
acestora; 

• elaborarea raportului privind contractele atribuite în decursul unui 
an calendaristic, ce urmează a se transmite către ANRMAP 
(Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a 
Achiziţiilor Publice). 

În anul 2014 Compartimentul financiar contabilitate, a asigurat 
evidenţa financiar contabilă a întregii activităţi de administrare a 
drumurilor judetene, conform programelor de activitate aprobate prin 
Hotaririle Consiliu lui Judeţean Iaşi. pe surse de finantare aprobate 
astfel: 
Buget local- Contul de execuţie a Bugetului - Direcţia Judeţeană de de 
Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi Cheltuieli la 31.12.2014. 
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 II.2. R.A. Aerportul Iasi si-a stabilit ca obiectivul general - 
Dezvoltarea unei aerogări moderne, perfect funcţională, adaptată şi compatibilă cu 
standardele impuse de operatorii aerieni şi de evoluţia tehnologiei la nivel global, 
iar ca obiective specifice: 
1.Intărirea capacităţii instituţionale si îmbunătăţirea culturii organizaţionale la 
nivelul Aeroportului Iaşi prin promovarea culturii manageriale avansate, bazate pe 
creşterea valorii şi performanţelor resurselor umane. 
2.Intensificarea activităţii Aeroportului Iaşi şi a organizării eficiente a tuturor 
resurselor existente, în vederea câştigării unei noi cote de piaţă, a creşterii cifrei 
de afaceri şi a valorif icării potenţialu lui de dezvoltare al zonei. 
3.Promovarea imaginii şi a prestigiu lui Aeroportului Iaşi, în vederea păstrării 
clienţilor actuali şi a atragerii de noi clienţi din piaţa concurenţială, prin încadrarea 
în dezvoltarea unitară a Iaşulu i şi a Regiunii Nord-Est. 
    Programul de investitii, dotari şi sursele de finanţare ale Regiei Autonome 
Aeroportul Iasi, cuantumul compensatiei pentru ducerea la indeplinire a obligatiei 
de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 si estimari 2015-2016 şi 
Hotărârea Consiliulu i Judeţean Iasi nr. 300/30.09.2014 privind Bugetul de Venituri 
si Cheltuieli pentru Activitatea economică (A.E) al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 
2014 şi estimări 2015-2016, indicatorii aprobati se prezintă astfel : 
 
INDICATORI aprobat prin B.V.C. 

Venituri pentru activ itatea curenta, din care: 14.672.000 

-venituri din servicii prestate 4.500.000 

-venituri din transfer-compensatie 4.727.000 

alte venituri din exploatare 5.266.000 

venituri finaciare 179.000 

Venituri pentru activ itatea investitionala, din care: 219.556.670 

1)surse proprii, din care: 4.304.830 

a) activ itatea de baza 734.140 

b) fonduri speciale, din care: 3.570.690 

bl )fond securittae 1.119.700 

b2) fond dezvoltare 2.450.990 

2) alocatii de la buget C.J. Iasi din care : 215.251.840 

-excedent Consiliul Judetean Iasi 11.103.990 

- Proiectele cu finantare din fonduri exterene nerambursabile(FEN) 204.147.850 

Cheltuieli pentru activ itatea curenta 14.662.000 

a) cheltuieli cu bunuri si serv icii 6.101.000 

b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate 470.000 

c) cheltuieli de personal 4.727.000 
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d) alte cheltuieli de exploatare 2.824.000 

° Cheltuieli financiare 540.000 

  

Cheltuieli pentru investitii 193.276.960 

Activ itate Economică - lei 
INDICATORI aprobat prin B.V.C. 

Venituri pentru activ itatea curenta, din care: 1.157.000 

Venituri din servicii prestate 590.000 

Din redevente si chirii 3.000 

Alte venituri, inclusiv amenzi si penalitati 564.000 

Cheltuieli 507.000 

Cheltuieli cu bunuri si serv icii 1.000 

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 330.000 

Alte cheltuieli de exploatare 70.000 

Cheltuieli financiare 106.000 
 
Execuţia investiţiilor derulate în anul 2014, de către R.A. Aeroportul Iași : 

BUGET LOCAL 

Proiecte cu 
finanţare din 
FEN 
postaderare -
art. 56 -buget  
local 

Subventii 
primite 
din 
Fondul 
National 
de 
Dezvoltare 

Nr. 

crt. 

Simb. 
Cod 

indicator 

Capitol/ Unitate/ 

Denumire obiectiv de 
investiţie / alte 
cheltuieli de investiţii 

Buget local art. 
70, din care: 

Buget 
local 

Excedent art. 70 

total, 
din 
care: 

Excedent 
 

PROGRAM INVESTIŢII 2014 
TOTAL 

0 1 2=3+4 3 4 5 6  7=2+5  

   TOTAL GENERAL, din 
care: 

188.972.130,00 0,00 188.972.130,00 0,00 0,00 0,00 188.972.130,00  

Total cap. 84 
„Transporturi”, - 

  
din care: 

188.972.130,00 0,00 188.972.130,00 0,00 0,00 0,00 188.972.130,00 
 

   RA AEROPORTUL 
IAŞI total, din care: 

        

   Program 188.972.130,00 0,00 188.972.130,00 0,00 0,00 0,00 188.972.130,00 77,43 

   Realizat 146.318.275,17 0,00 146.318.275,17 0,00 0,00 0,00 146.318.275,17  
               Diferente 38.952.188,78 0,00 38.952.188,78 0,00 0,00 0,00 38.952.188,78  
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1 A 55.01.06 

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
Aeroportului 
Internaţional Iaşi -
extras din SF in 
vederea exec utarii 
partiale a obiectivului  
Modernizare Modul I-
etapa intermediara-

        

   Program 177.868.140,00 0,00 177.868.140,00 0,00 0,00 0,00 177.868.140,00 78,54 

   Realizat 139.705.761,22 0,00 139.705.761,22    139.705.761,22  
               Diferente 38.162.378,78 0,00 38.162.378,78    38.162.378,78  

 

2 Ce 55.01.06 ET+DALI grup pompe 
incendiu împreuna cu 
grup electrogen 
propriu cu vas de 
expansiune de 6 mc 

        

   Program 7.000,00 0,00 7.000,00    7.000,00 98,97 

   Realizat 6.928,00 0,00 6.928,00    6.928,00  

   
Diferente 72,00 0,00 72,00 

   
72,00 

 

3 B 55.01.06 Construcţie remiza 
PSI 

        

   Program 2.299.880,00 0,00 2.299.880,00    2.299.880,00 0,05 

   Realizat 1.097,95 0,00 1.097,95    1.097,95  

   
Diferente 2.298.782,05 0,00 2.298.782,05 

   
2.298.782,05 

 

4 Cb 55.01.06 

Autospeciala pentru 
deszapezire PDA, 
echipata cu lama de 
min 6 m ,perie si 
suflanta 

        

   Program 3.627.000,00 0,00 3.627.000,00    3.627.000,00 83,52 

   
Realizat 3.029.444,00 0,00 3.029.444,00 

   
3.029.444,00 

 

   Diferente 597.556,00 0,00 597.556,00    597.556,00  

   Autospeciala 
pentru 
deszapezire PDA, 
echipata cu lama 
de min 8 m ,perie 
si suflanta 

        

   Program 3.627.000,00  3.627.000,00    3.627.000,00 83,52 

   Realizat 3.029.444,00 0,00 3.029.444,00    3.029.444,00  

   Diferente 597.556,00  597.556,00    597.556,00  
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   Multifuncţional
a 
pentru 
intretinere 
suprafeţe, 
echipata cu 
lama, perie si 
suflanta 

        

   Program 753.300,00  753.300,00    753.300,00 72,43 

   Realizat 545.600,00 0,00 545.600,00    545.600,00  

   Diferente 207.700,00  207.700,00    207.700,00  

   Freza pentru         

   zapada( cap 
tractor cu plug 
de zapada) 

        

   Program 789.810,00  789.810,00    789.810,00 0,00 

   Realizat 0,00 0,00 0,00    0,00  

   Diferente 789.810,00  789.810,00    789.810,00  

 
În cadrul d irecţiei operaţionale au fost realizaţi următorii indicatori aprobaţi 

conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014: 
-Achiziția unui microbuz pentru transport persoane: 
-Achiziția unei multifunctionale curățire pistă în leasing financiar; 
-Achiziția unei autospeciale intervenție PDA; 
-S-a inceput construirea unei remize PSI; 
-Achiziția unui echipamnet ‘’’Folow Me’’; 
-Achiziția de servere și de multifuncțioanele. 
   În cadrul serviciului de securitate aeroportuara s-au realizat activități ce duc la 
asigurarea securităţii zborului și a pasagerilor, precum : 

• achiziția unui echipament amplificare semnal; 
• achiziția unei cabine de pază parcare; 
• achiziția unei benzi alimentare echipament scanare (conveior automatizat); 
• achiziția unui echipamnet de detectare urme de explozibili și narcotice; 
• achiiziț ia echipamnentelor LEDS tip A și B; 
• s-a realizat studiul de fezabilitate pentru construirea unui drum perimetral; 
• s-a realizat up-grade echipamentelor de securitate (sistem efractie, control 

acces, antiincendiu, TVCI, ceasoficare). 
În data de 07.08.2014 prin ordinul MT nr. 1245 s-a aprobat proiectul major 
„Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași-extras din 
SF , în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modul 1-
Etapa intermediară-Pista 2400m- extindere suplimentară platforma 
parcare aeronave și terminal pasageri ,, cod SMIS 54513. 

Valoarea totală a proiectului conform aplicației cu numărul 
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CCI2014RO161PR002 transmisă la Comisia Europeană este de 255.331.849 lei( 
56.744.990 euro), din care valoarea totală eligib ilă este de 204.794.605 lei( 
45.515.402 euro), iar contribuția FEDR în procent de 85% este de 174.075.414 
lei( 38.688.091 euro). 

La data de 31.12.2014 se înregistrează un stadiu fizic în proporție de 98,78 
% pentru obiectiv I și de 51,48 % pentru obiectiv II-extindere platforma și un 
stadiu finaciar de 92,89%, pentru obiectiv I-pista 2400 m și de 41,41% pentru 
obiectiv II. 

Pentru obiectivul III-terminal pasageri, d in contractul de proiectare și 
execuție în suma de 29.146.010,08 lei fara TVA s-a dat ordinul de începere 
prestări servicii de proiecatre. 

Aspectul pozitiv al activităților desășurate se va reflecta în perioadele 
următoare, efectul economic al deciziei de investiții depinde nu numai de volumul 
de resurse alocate, ci și de specificul tehnico-economic al obiectivelor, proiectelor 
și al activităților beneficiarilor de investiții, al domeniilor în care se investește. 

Conform stategiei de dezvoltare a Aeroportului Iași, exercițiile financiare ale 
perioadelor 2015-2017, vor consemna modificări semnificative față de perioadele 
precedente. 

 
III.3 . Infrastructură canalizare 

 VENITURI ŞI CHELTUIELI 
Venituri, cheltuieli, profit 

 

VENITURI (lei) 

Indicator Planificat 2014 Realizat 31.10.2014 

Venituri din exploatare 142.788.806 114.354.140 

Venituri financiare 1.134.982 728.900 

Venituri TOTAL 143.923.788 115.083.040 

CHELTUIELI (lei) 

Indicator Planificat 2014 Realizat 31.10.2014 

Cheltuieli din exploatare 138.043.030 101.233.511 

Cheltuieli financiare 1.716.589 801.115 

Cheltuieli excepţionale 4.000 0 

Cheltuieli TOTAL 139.763.619 102.034.626 

PROFIT (lei) 

Indicator Planificat 2014 Realizat 31.10.2014 

Profit BRUT 4.160.169 13.048.414 

Impozit pe profit 712.346 1.547.107 

Profit NET 3.447.823 11.501.307 
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Gradul de conectivitate a populaţiei la reţeaua de apă şi canalizare 
 Număr locuitori Grad conectiv itate APĂ Grad conectiv itate 

Localitatea   CANAL   

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Zona Metropolitană Iaşi 

Municipiul 309. 309.6 290.4 287.6 82,51 82,77 88,2 89,4 80,52 80,63 86,0 87,2 

Iasi 631 31 22 66 % % % % % % % % 

CL 3.01 
3.010 3.402 3.337 

72,6 73,5 70,7 76,9 0,0% 0,0% 0,0% 

Aroneanu 0    % % % %    
0,0% 

CL Bârnova 4.40 
4.405 5.782 5.782 

55,8 59,4 51,6 56,3 0,0% 0,0% 0,0% 

 5    % % % %    
0,0% 

CL Ciurea 10.7 10.76 11.64 11.41 24,4 24,6 25,0 30,2 20,8 21,0 20,4 21,0 
 69 9 0 7 % % % % % % % % 

CL Holboca 12.5 12.53 11.97 11.74 44,2 45,1 60,6 63,9 35,7 35,9 38,3 40,2 

 39 9 1 1 % % % % % % % % 

           CL Horlesti 
5    2.926    

23,3 
   

        %    
0,0% 

CL Leţcani 6.38 
6.385 6.497 6.372 

52,0 54,0 57,5 61,2 0,0% 0,0% 0,0% 

 5    % % % %    
0,0% 

CL   11.95 11.72   19,3 34,1   2,7% 

Miroslava   8 9   % %    
4,3% 

CL 3.43 
3.434 3.254 3.192 

43,7 44,6 47,8 50,1 0,0% 0,9% 1,3% 

Prisăcani 4    % % % %    
1,5% 

CL Rediu  
4.344 4.577 4.489 

 31,1 45,5 58,2  0,0% 0,0% 

      % % %    
0,7% 

CL Tomeşti 12.3 12.33 11.05 10.83 58,83 63,23 77,7 80,5 37,91 37,94 42,38 43,5 

 37 7 1 9 % % % % % % % % 

CL Ungheni 4.24 
4.242 4.173 4.093 

30,79 33,31 36,6 38,8 0,00 0,00 0,0% 

 2    % % % % % %  
0,0% 

CL Valea 4.56 
4.564 4.982 4.886 

86,09 92,53 95,4 98,8 14,24 23,88 43,2 52,5 

Lupului 4    % % % % % % % % 

CL Victoria 4.39 4.399 4.282 4.200 29,67 30,80 32,7 34,6 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

9 % % % % % % 
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Secţia Centre Comunale 

CL 
4389 4389 4.177 4.097 

47,0 47,3 50,0 51,7 0,0% 0,0% 0,0% 

Andrieşeni     % % % %    
0,0% 

CL Bivolari 4.46 
4.466 4.030 4.100 

36,1 36,9 42,1 42,7 0,0% 0,0% 2,1% 

 6    % % % %    
2,4% 

CL Dăgâţa   4.599 4.511   4,0% 4,9%   1,7% 2,0% 

CL   
2.138 2.097 

  13,3 15,9   1,6% 

Fântânele       % %    
2,2% 

CL 3.98 
3.987 3.732 3.660 

36,0 36,2 39,0 39,9 0,0% 0,0% 0,0% 

Golăieşti 7    % % % %    
0,0% 

CL Gorban 2.91 
2.911 2.879 2.824 

48,7 49,7 54,7 57,3 0,0% 0,0% 0,3% 

 1    % % % %    
0,8% 

CL Ipatele 2.01 2.012 1.865 1.829 13,2 20,0 25,1 26,9 0,0% 0,0% 0,0% 

 2    % % % %    
0,0% 

CL   
4.521 4.434 

  0,0%   0,0% 

Mironeasa        
3,0% 

   
0,1% 

CL Moşna 1.87 
1.870 1.767 1.767 

20,4 26,0 34,5 36,0 3,2% 3,7% 6,9% 

 0    % % % %    
7,4% 

CL Plugari 3.27 3.275 3.615 3.545 27,9 28,1 25,5 26,1 0,0% 0,0% 0,0% 

 5    % % % %    
0,0% 

CL 8.01 8.019 7.200 7.062 
40,7 42,8 52,6 54,8 11,3 12,9 18,24 19,1 

Răducăneni 9    % % % % % % % % 

CL Şipote 5.38 
5.384 5.384 5.261 

37,1 38,0 39,1 40,8 0,0% 0,0% 0,0% 

 4    % % % %    
0,0% 

CL Tansa 2.81 2.819 2.558 2.509 
21,7 22,5 28,0 30,1 0,0% 0,0% 2,3% 

 9    % % % %    
2,9% 

CL 8.00 8.003 7.119 6.983 
33,7 35,0 41,2 42,8 7,0% 7,0% 8,5% 35,2 

Ţibăneşti 3    % % % %    % 

CL Ţigănaşi 4.42 
4.423 4.036 3.959 

29,0 31,4 38,1 40,7 0,0% 0,0% 3,4% 

 3    % % % %    
4,5% 

       CL Ţuţora 
 2.060 2.067 2.027  

42,48 46,3 50,2 
 

0,00 0,0% 

      % % %  %  
0,0% 

CL Vlădeni r 4.49 
2 

4.492 3.993 3.916 17,74 
% 

17,90 
% 

20,2 
% 

20,6 
% 

10,77 
% 

10,77 
% 

12,2 
% 

12,6 
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Secţia Târgu Frumos 

CL Hârlău 11.7 

84 

11.78 

4 

10.90 

5 

10.78 

7 

41,7 

% 

43,2 

% 

47,9 

% 

48,9 

% 

30,5 

% 

31,1 

% 

33,8 

% 

34,3 

% 

CL Podu Iloaiei 10.1 

62 

10.16 

2 
9.573 9.470 

48,7 

% 

48,9 

% 

52,2 

% 

53,4 

% 

26,0 

% 

26,0 

% 

27,63 

% 

28,5 

% 

CL Târgu Frumos13.4 

15 

13.41 

5 

10.47 

5 

10.37 

6 

57,88 

% 

57,88 

% 

74,1 

% 

75,0 

% 

35,04 

% 

35,11 

% 

45,46 

% 

46,0 

% 

CL Balş 2.83 

1 
2.831 3.375 3.310 

23,7 

% 

28,3 

% 

31,3 

% 

37,2 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL Bălţaţi 5.22 

0 
5.220 4.975 4.879 

17,3 

% 

24,5 

% 

37,0 

% 

38,4 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL Belceşti 11.2 

71 

11.27 

1 

10.55 

5 

10.35 

2 

29,0 

% 

29,4 

% 

32,9 

% 

34,2 

% 

6,2% 6,3% 6,8% 
6,9% 

CL Brăeşti 3.10 

3 
3.103 3.108 3.048 

40,3 

% 

40,8 

% 

51,0 

% 

54,3 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL Butea 4.22 

7 
4.227 2.698 2.646 

48,5 

% 

48,9 

% 

77,8 

% 

80,6 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL 

Cepleniţa 

4.49 

1 
4.491 3.966 3.890 

14,4 

% 

14,5 

% 

17,3 

% 

22,6 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL 

Ciohorăni 

1.90 

1 
1.901 1.781 1.747 

27,2 

% 

27,7 

% 

31,2 

% 

32,2 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL 
Coarnele 
Caprei 

3.04 

0 
3.040 3.091 3.032 

36,7 

% 

37,4 

% 

37,9 

% 
39,2 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 

0,0% 

CL Cotnari   
7.248 7.109 

  10,9 

% 

12,1 

% 

  0,2% 
1,3% 

CL Deleni 10.3 

50 

10.35 

0 
9.969 9.778 

12,8 

% 

13,6 

% 

15,3 

% 

16,5 

% 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

CL Doljeşti   
7.220 7.220 

  11,3 

% 

14,9 

% 

  2,9% 
4,0% 

CL Dumeşti  4.346 4.576 4.488  0,8% 17,1 21,7  0,0% 0,0% 0,0% 

  % %  

CL Focuri 3.77 
1 

3.771 3.852 3.778 52,7 
% 

52,7 
% 

52,6 
% 

54,9 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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CL 
Gropniţa 

 3.154 3.094  57,4 
% 

59,9 
% 

 0,0% 0,0% 

CL 
Hălăuceşti 

5.82 
9 

5.829 5.541 5.435 58,3 
% 

58,6 
% 

62,0 
% 

64,0 
% 

10,2 
% 

10,9 
% 

13,8 
% 

14,6 
% 

CL Ion Neculce 5.63 
6 

5.636 5.217 5.340 68,4 
% 

68,6 
% 

74,8 
% 

74,0 
% 

4,0% 4,1% 5,6% 7,0% 

CL Lespezi 5.97 
3 

5.973 5.250 5.149 1,7% 1,7% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CL Lungani 5.55 
6 

5.556 5.854 5.742 6,6% 15,0 
% 

16,7 
% 

19,2 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 

CL Mirceşti 3.73 
9 

3.739 3.750 3.678 33,9 
% 

34,7 
% 

36,3 
% 

38,5 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CL 
Mirosloveşti 

4.68 
8 

4.688 4.533 4.446 33,7 
% 

34,2 
% 

42,1 
% 

43,9 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CL 
Mogosesti- 

3.83 
6 

3.836 3.689 3.618 23,8 
% 

25,7 
% 

32,9 
% 

35,3 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CL 
Răchiteni 

3.43 
0 

3.430 3.084 3.025 38,5 
% 

39,0 
% 

45,9 
% 

48,6 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CL Scobinţi 7.52 
1 

7.521 7.458 7.316 18,0 
% 

18,7 
% 

22,7 
% 

24,6 
% 

0,0% 0,0% 0,5% 0,6% 

CL Sireţel 4.15 
0 

4.150 4.130 4.051 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CL Strunga 4.34 
9 

4.349 3.879 3.804 36,9 
% 

37,3 
% 

42,9 
% 

44,9 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Secţia Paşcani 

CL Paşcani 
5 

- - - 
33.38 

8 - - - 
26,3 

% - - - 
14,6 

% 

CL 

Hărmăneşti 
5 

- - - 2.141 - - - 0 % - - - - 

CL Motca 

x - - - 4.939 - - - 46,8 
% - - - 0,0% 

CL 

Stolniceni- 
- - - - - - - 0 % - - - - 

CL 

Todiresti 

x 

- - - 4.951 - - - 0 % - - - - 

 
Nivelul investiţiilor totale cumulate pe locuitor 
Specificaţie Valoare 

Investiţii interne 2013 13.682.709 

Investiţii interne 2014 (11 luni) 11.221.251 

Investiţii interne cumulate 2009-2013 59.809.682 

Investiţii interne cumulate 2009-2014 71.030.933 

Investiţii externe/POS Mediu 2013 104.736.947 

Investiţii externe/POS Mediu 2014 (11 luni) 69.038.992 

Investiţii externe cumulate 2009-2013 (POS Mediu) 212.297.478 
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Investiţii externe cumulate 2009-2014 (POS Mediu) 281.336.470 

Investiţii TOTALE 2013 118.419.656 

Investiţii TOTALE 2014 80.260.243 

Populaţie deservită în 2013 375.776 locuitori 

Populaţie deservită în 2014 397.059 locuitori 

Investiţii/locuitor - 2013 315,15 lei 

Investiţii/locuitor - 2014 202,13 lei 

Investiţii cumulate/locuitor 2009-2013 724,12 lei 

Investiţii cumulate/locuitor 2009-2014 887,44 lei 

 
Investiţii finanţate din surse proprii  
Anul Specificaţie Programat (lei) Realizat la 11 luni 

   (lei) 

2011 
Apă 12.112.249 5.964.218,87 

 Canal şi epurare 2.170.577 1.795.449,95 

Anul Specificaţie Programat (lei) Realizat la 11 luni 

   (lei) 

2011 
Apă 12.112.249 5.964.218,87 

 Canal şi epurare 2.170.577 1.795.449,95 
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CAPITOLUL III:  POLITICA FISCAL-BUGETARĂ 
        
        

     În anul 2014, Direcția Generală Regională a Finanțelor Pubice Iași a 
înregistrat venituri bugetare încasate la nivelul judeţului Iaşi în sumă de 
2.461.138.907 lei, ce au depăşit cu 112,27% încasările realizate în anul 2013. 
     Creşterea treptată a încasărilor s-a datorat atât îmbunătăţirii conformării 
voluntare la declarare şi plată, cât şi rezultatelor obţinute din încasarea arieratelor 
şi a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a verificărilor desfăşurate de 
structurile de control.Demersurile puse în practică în vederea combaterii evaziunii 
fiscale şi a indiscip linei fiscale, completate cu măsurile fiscal bugetare şi proiectele 
deschise în a doua jumătatea a anului 2014, au condus la creşteri semnif icative a 
indicatorilor valorici ai activităţii de inspecţie fiscală. 
    Combaterea evaziunii f iscale înseamnă protejarea întreprinderilor sănătoase şi a 
potenţialulu i lor competitiv, obiectiv ce va întări iniţiativele private să creeze 
condiţii favorabile pentru investiţiile interne şi externe, conducând la o creştere 
economică sustenabilă. 
 
III.1. Administrarea contribuabililor la nivelul judeţului Iaşi 
 
Situaţia contribuabililor administraţi la finele anului 2014 în număr de 278.802, 
indică un trend ascendent faţă de aceeaşi perioadă a anulu i 2013 în care numărul 
contribuabililor administraţi era de 229.320.  

 
  Tabel 1.1.  

 
Contribuabili administraţi:    
 
                                                                                                              2014           
2013 
persoane juridice                                                                               48247     
47875 

29826   29538 active 
inactive                                                     10950            10706 
activitatea suspendată temporar 5717              5964 
în insolvenţă 1754 1667 
persoane fizice autorizate                                                                 23060         
22065 
întreprinderi familiale              1697                1795 
întreprinderi individuale         15670              14967 
profesii libere                           5318                5028 
alte activităţi                              375                  275 
 

  Tabel 1.2.  
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Total contribuabili (a+b+c+d+) 
                                                                                                                  
2014                2013      
a) persoane juridice active:    
29826             29538    

                      cu capital de stat                               57                    53  
 cu capital privat                          22542              22546 
cu capital mixt                               36                     33 
ONG – uri                            6252                6004 
                                                           instituţii publice    
589                  586 
                                                                cooperative                             
162                  155 
                                                                  alte forme    
8                    161 

 
b) Persoane fizice din care    
237709          188780 
                         persoane fizice care desfăşoară activităţi                          17742    
17037 
                                        economice în mod independent 
                      persoane fizice care exercită profesii libere                            5318    
5028 
                                persoane fizice administrate pe CNP    
214649         166715 
 
c) Sedii secundare în administrare    
316               296 
 
d) Alti plătitori de impozite şi taxe    
10950            10706 
                                                           contribuabili inactivi    
10950            10706 
 
 
Contribuabili administraţi de Unităţi fiscale aflate pe teritoriul judeţului 
Iaşi: 
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II.2. Colectarea veniturilor bugetare 
 

 79,13%  
 Grad de conformare voluntară la plata a obligaţiilor fiscale 

     În anul 2014, totalul veniturilor colectate la nivelul judeţului Iaşi de Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, constând în impozite, taxe şi 
contribuţii, au fost în sumă de 2.461.138.907 lei, dinamica veniturilor fiind în 
proporţie de 112,27% faţă de încasările realizate în anul 2013. 
Suma de 637.127.143 lei, reprezinta suma încasată de la contribuabili mijlocii 
(administraţi la n ivelul judeţului Iaşi). 
     Indicatorul privind realizarea programului de incasari venituri bugetare (valori 
nete), a fost în procent de 98,61%, obiectivul stabilit fiind de 100%. 
Realizarea programului anual de încasări la bugetul general consolidat, pe bugete 
componente: 
107,45% - bugetul asigurărilor sociale de stat  
108,30% - bugetul asigurărilor de sănătate 
109,43% - bugetul asigurărilor pentru şomaj 
119,82% - bugetul de stat 
 
 

Dinamica veniturilor la Bugetul general consolidat 
 

2014/ 
2013 

 1.1 
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A. Venituri bugetare realizate pe bugete, în condiţii comparabile din 
punct de vedere al contribuabililor administraţi 
 

 
Total  Venituri 

 
 

Anul 2013 Anul 2014  % 
  2014/ 
2013 

C.Mijlocii 
2014 

TOTAL BGC 
administrat de 
A.N.A.F. 

2.192.222.790 2.461.138.907 112,27% 637.127.143 

Buget de stat  
(exclusiv încasări în 
vamă) din care: 
 

822.461.525 985.436.743 119,82% 319.213.254 

Impozit pe profit 121.968.938 122.455.843 100,40% 63.164.659 

Impozit pe venit 462.568.738 490.149.217 105,96% 104.631.038 

TVA (exclusiv 
încasări pentru 
importurile de 
bunuri) 

171.212.771 264.984.245 154,77% 141.310.426 

Accize (exclusiv 
încasări în vamă)  

-2.106.130 -2.547.841 120,97% -2.779.581 

Rest venituri 
(exclusiv încasări în 
vamă) 

68.817.208 110.395.279 160,42% 12.886.712 

Bugetul Fondului 
Naţional Unic de 
Asigurări de 

382.069.083 413.798.539 108,30% 84.718.463 

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

BS BASS BFNAUS BŞ

2014

2013
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Sănătate  

Bugetul asigurărilor 
sociale de  
stat  

957.544.707 1.028.914.097 107,45%    224.133.361 

Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj  

30.147.475 32.989.528 109,43% 9.062.065 

 
  
 
              B. Încasarea veniturilor la Bugetul general consolidat pe unitati fiscale:  

 
 
III.3. Colectarea creanţelor bugetare  
 
În anul 2014, din activitatea de executare silită au fost încasate la bugetul general 
consolidat  sume în valoare de 327.310.781 lei:  
- Somaţii comunicate - 203.932.485 lei 
- Conturi bancare poprite - 99.786.862 lei 
- Popriri venituri terţi - 20.446.259 lei 
- Valorificări sechestre bunuri mobile/ imobile 1.360.326 lei 
 
Indicatorul privind diminuarea arieratelor recuperabile af late in sold la finele 
anului precedent de raportare au fost în sumă de 237.117.506 lei, faţă de 
obiectivul stabilit de  333.592.181 lei.  
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Gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită la persoane 
jurid ice a fost realizat în procent de 54,12%, obiectivul stabilit fiind de 55,00%.  
Indicatorul privind rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 
jurid ice a fost realizată în procent de 68, 17% în raport cu obiectivul stabilit de 
ANAF în procent de 70,00% în timp ce rata de colectare a arieratelor la 
persoane juridice a atins procentul de 32,30% faţă de obiectivul stabilit de 
41,00%. 
 
Intensificarea acţiunilor de îmbunătăţire a colectării creanţelor bugetare prin 
aplicarea pârghiilor de recuperare reglementate de actele normative în domeniul 
administrării fiscale au continuat şi în anul 2014. 
 
Situaţia arieratelor la persoane juridice 2014-2013 
 
Arierate rămase de recuperat 

 
Total arierate , din care: 

 
413.550.923 

înlesniri 31.503.017 

incerte 206.802.402 

Arierate persoane 
jurid ice 31.12.2013 

diferenţă  175.245.504 

Total arierate, din care: 385.710.229 

înlesniri 28.733.498 

incerte 205.714.904 

Arierate personae 
jurid ice 31.12.2014 

Diferenţa (Total-în lesniri-
incerte) 

151.261.827 

Diferenţa total arierate, din 
care: 

-27.840.694 

Diferenţa înlesniri -2.769.519 

Diferenţă incerte -1.087.498 

Diferenţa 31.12.2014 -
31.12.2013 

Diferenţă total (total-în lesniri-
incerte) 

-23.983.677 

Program venituri bugetare 2.486.500.000 

Încasări 2.192.222.790 

Program venituri 
bugetare 

Grag realizare (%) 88,17% 
Program încasări cumulat 2014  
 

Program venituri bugetare 2.495.960.000 

încasări 2.461.138.907 

Program venituri 
bugetare  

Grad realizare (%) 98,60% 
Diferenţe cumulat 2014 - cumulat 2013 
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   Diferenţe  bugetare 268.916.117 Diferenţe 31.12.2014 -
31.12.2013 

Grad realizare (%) 112,27%  
 
 
IV.4. Combaterea evaziunii fiscale  
Principalii indicatori de performanţă ai activităţii de inspecţie fiscală analizaţi în 
anul 2014 prin prisma sumelor suplimentare stabilite, au arătat o evoluţie valorică 
progresivă, majoritate fiind superiori celor înregistraţi în anii precedenţi: 
- număr inspecţii generale şi parţiale, controale inopinate, încrucişate şi cercetări 

la faţa locului:  3.322 
- obligaţii suplimentare stabilite atrase pe total şi pe categorii de venituri: 

8.489.187 lei, din care 7.469.817 lei reprezintă sume atrase suplimentar (nete) 
pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice iar 
1.019.370 lei reprezintă sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, 
urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 

- diminuarea pierderii f iscale: 1.222.402  
- numărul măsurilor asigurătorii instituite: 37 
- valoarea măsurilor asigurătorii instituite: 68.539.927 
- numărul şi valoarea amenzilor contravenţionale aplicate: 152, valoare: 343.305 
- cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării 

cercetărilor 129 şi valoarea prejudiciilor acestora: 278.712.528 
- valoarea bunurilor şi sumelor confiscate: 8.553 lei. 
Domenii principale de activitate cu grad de risc ridicat la evaziunea fiscală  
 
 
Principalele domenii de activitate                                              Sume suplimentare 

stabilite (mii lei) 
Producerea şi comercializarea mărfurilor agroalimentare       13.472,174 
Construcţii şi materiale de construcţii   97.847,470 
Producerea şi comercializarea produselor energetice 2.458,752 
Transporturi 951,141 
Producerea şi valorificarea alcoolului şi băuturilor alcoolice 49,601 
Exploatarea şi prelucrarea materialu lui lemnos 249,480 
 Activitatea birourilor vamale din judeţul Iaşi 
 
Principala sarcină a b irourilor vamale din judeţul Iaşi a fost realizarea programului 
de încasări nete comunicat de MFP-ANAF în anul 2014. 
    În anul 2014, încasările realizate de birourile vamale din judeţul Iaşi, au 
înregistrat o valoare totală de 141,627,152 lei, în procent de 100,33% comparativ 
cu realizările anului precedent în care procentul a fost de 94,98%.  
    Activitatea de supraveghere şi control vamal a urmărit în principal prevenirea şi 
combaterea traficului ilicit şi a contrabandei cu mărfuri şi bunuri, având un grad 
ridicat de risc prin creşterea numărului de acţiuni în trafic ale achipelor mobile. 
 
 
Indicatorii de evaziune ai activităţii vamale 
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Indicator 2014 2013 
Cuantumul amenzilor aplicate 1.846.400 3.931.952 

Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi 
numerar, cu excepţia confiscărilor de ţigarete  

 
266.646 

 
  1.138.695 

Valoare ţigarete confiscate 608.209 1.228.756 

   
CAPITOLUL IV: MEDIU DE AFACERI, IMM, CONCURENȚĂ 
 
IV.1. Implementarea programelor de sustinere a IMM d in fonduri de la bugetul de 

stat 
IV.2.Stimularea mediului de afaceri si realizarea de campanii de informare a 

intreprinzatorilor asupra masurilor si actiunilor de dezvoltare a mediului de afaceri 
    
 

     Activitatea Oficiului Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Iaşi în anul 2014 s-
a realizat în condiții normale prin: 

     Implementarea programelor de sustinere a IMM din fonduri de la bugetul de stat: 
 
    IV.I.1.Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului  

 
Judeţ Nr. agenti 

economici 
inscrisi pe 
site 

Nr. agenti economici 
acceptati la evaluare, 
pe baza formularului 
de preselectie 

Nr. dosare 
depuse 

Nr. 
dosare 
evaluate 

Nr. agenti 
economici 
eligibili 
(admisi) 

Sume 
acceptate 
decont 
lei 

Suceava 3 3 1  1  1  103,24 

Neamt 2 2 2 2 2 0 
Bacau 5 5 4 4 4 197,57 
Iasi 18 18 14 14 14 0 
Botosani 0 0 0 0 0 0 
Vaslui 0 0 0 0 0 0 
Timişoar
a 

1 1 1 1 1 432,00 

Total: 29 29 22 22 22 732,81  
 

IV.I.2.Programul de dezvoltare si modernizare a activ itatilor de comercializare a produselor si serv iciilor de piata  
 

Aplic
anti 
inscri
si 

Dosare 
depuse 

Dosare 
acceptat
e la 
finanta 
re 

Judeţ 

    

Dosa 
re 
evalua
te 

Buget 
angajat 
dosare 
evaluate 

  

Contract
e 

Total 
suma 
contrac
te 

Dosare 
platite 

Sume 
platite 

Dosar
e 
respin
se 

Bacau 15 
(1.45
%) 

13 13 126 883.08 
(0.38%) 

2 1  
(0.38%) 

59 263.08 
(0.29%) 

1 45 
367.08 
(0.39%
) 

11 
(3.51
%) 

Botos
ani 

5  
(0.48
%) 

5 5 236 816.00 
(0.71%) 

3 0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

0 0  
(0%) 

2  
(0.64
%) 
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Iasi 29 
(2.81
%) 

28 28 813 196.28 
(2.45%) 

13 7  
(2.28%) 

552 
360.00 
(2.34%) 

6 525 
040.61 
(3.87%
) 

15 
(5.43
%) 

Neam
t 

19 
(1.84
%) 

18 18 140 657.43 
(0.42%) 

2 0  
(0%) 

0.00 
 (0%) 

0 0.00 
(0%) 

16 
(5.11
%) 

Sucea
va 

14 
(1.36
%) 

13 13 239 923.30 
(0.72%) 

3 2  
(0.76%) 

159 
927.92 
(0.79%) 

2 150 
433.76 
(1.28%
) 

10 
(3.19
%) 

Vaslui 3  
(0.29
%) 

3 3 0  
(0%) 

0 0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

0 0  
(0%) 

3  
(0.96
%) 

TOTAL 85 80 80 1 557 476.09 23 10 771 551.00 9 720 

841.45 

57 

 
 

IV.I.3.Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului 
acestora la finantare START  

Judeţ Aplicanti 
inscrisi 

Dosar
e 
depus
e 

Dosare 
evaluat
e 

Accepta
ti la 
finantar
e 

Contract
e 

Dosare 
platite 

Sume 
platite 

Dosare 
respins
e 

Sume 
dosare 
respin
se 

Bacau 8 7 7 2 0  
(0%) 

0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

5  
(2.28
%) 

499 
360.0
0 
(2.54
%) 

Botosani 1 1 1 1 1  
(0.53%) 

0  
(0%) 

0.00 
(0%) 

0  
(0%) 

100 
000.0
0 
(0.51
%) 

Iasi 14 12 12 4 4  
(1.59%) 

3 (3.3%) 273 939.20 
(3.21%) 

8  
(3.2%) 

617 
559.0
0 
(3.14
%) 

Neamt 5 5 5 1 0 
 (0%) 

0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

4  
(1.83
%) 

354 
540.5
0 
(1.8%
) 

Suceava 4 4 4 0 0  
(0%) 

0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

4  
(1.83
%) 

314 
995.7
8 
(1.6%
) 

Vaslui 0 0 0 0 0  
(0%) 

0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

0  
(0%) 

0.00  
(0%) 

TOTAL 32 29 29 8 5 3 273 
939.20  

21 1 886 
455.2
8  

 

IV.I.4.Programul pentru stimularea înf iinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 
de către întreprinzătorii t ineri 
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Judeţ Dosare 
depuse 

Buget 
angajat pe 
baza 
dosarelor 
depuse 

Dosare 
evaluate 

Contracte Total suma 
contracte: 

Bacau 3 (0.24%) 127 068.00 
(0.25%) 

3 (0.24%) 0  
 

0  
 

Botosani 2 (0.16%) 77 568.00 
(0.15%) 

2 (0.16%) 0  
 

0 

Iasi 20 (1.62%) 825 006.42 
(1.63%) 

20 (1.62%) 2  
 

77150.5 

Neamt 10 (0.65%) 293 536.00 
(0.58%) 

10 (0.65%) 0  
 

0  
 

Suceava 5 (0.32%) 121 761.83 
(0.24%) 

5 (0.32%) 0  
 

0  
 

Vaslui 1 (0.08%) 28 226.00 
(0.06%) 

1 (0.08%) 0  
 

0  
 

TOTAL 41 1 473 166.25 41 2  
 

77150.5 

 
Situaţie firme (SRL-D) care au notificat OTIMMC Iaşi cu privire la inf iinţare în 

anul 2014 
    Judet Firme care au 

notificat 
infiintarea 

Firme care s-au 
infiintat 

Firme care au 
aplicat 

Bacau 29 85 3 
Botosani 20 58 2 
Iasi 92 118 20 
Neamt 36 50 10 
Suceava 23 33 5 
Vaslui 12 16 1 
Total 212 360 41 

 

Schema de ajutor de minimis pentru investiţii realizate de IMM 

 

Judet Aplicanti 
inscrisi 

Dosare 
depuse 

Dosare 
evaluate 

Aplicanti 
acceptati 
la 
finantare 

Dosare 
respinse 

Dosare 
decontate 
2014 

Bacau 183 
(2.56%) 

59 41 13 28 3 

Botosani 174 
(2.44%) 

18 14 6 8 1 

Iasi 249 
(3.49%) 

65 45 23 22 7 

Neamt 132 
(1.85%) 

62 49 22 27 8 

Suceava 159 
(2.23%) 

63 47 22 25 10 

Vaslui 30  
(0.42%) 

9 6 4 2 2 

TOTAL 927 276 202 90 112 31 
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Programul naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
Judet Nr. agenti 

economici 
inscrisi pe 
site-ul 
aippimm. 

Nr. Agenti 
economici 
acceptati la 
evaluare, pe 
baza 
formularului 
de 
preselectie 

Nr. 
dosare 
evaluate 

Nr. agenti 
economici 
eligibili 
(admisi) 

Nr. agenti 
economici 
respinsi 

Nr. de 
contracte 
incheiate 

Suceava: 0 0 0 0 0 0 

Neamt: 1 1 1 0 1 0 
Bacau: 7 7 7 0 7 0 
Iasi: 3 3 2 2 0 0 

Botosani: 1 1 1 1 0 0 
Vaslui: 0 0 0 0 0 0 
Total: 12 12 11 3 8 0 

 

Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Nr. înscrişi: 24 

Nr. participanţi: 16 

Nr. absolvenţi EMPRETEC: 16 

Programul naţional multianual pe perioada de înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri 

In anul 2011 – a avut loc deschiderea Incubatorului de Afaceri de la   Bacău. 
In anul 2012 – a avut loc deschiderea Incubatorului de Afaceri de la Dorohoi . 
Stimularea mediului de afaceri si realizarea de campanii de informare a 
intreprinzatorilor asupra masurilor si actiunilor de dezvoltare a mediului 
de afaceri: 
Informarea întreprinzătorilor din Regiunea Nord-Est s-a realizat prin iniţierea şi 
implementarea de acţiuni proprii, sau în parteneriat cu organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale.  
Subiectele abordate în cadrul evenimentelor au fost legate de: 
• oportunităţile de finaţare existente,  prin programe cu finanţare de la bugetul de 

stat: 
1. Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului 
2. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si servic iilor de piata  

   3.Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului acestora la finantare START 

   4.Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii t ineri 

 5. Schema de ajutor de minimis pentru investiţii realizate de IMM 
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   6. Programul UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijin irea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

   7. Programul naţional multianual pe perioada de înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri 

8. Programul naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
� oportunităţile de finaţare existente,  prin programe cu finanţare europeană 
� Programul Romania HUB – Romania, tara tinerilor intreprinzatori pentru 

sprijin irea dezvoltarii intreprinderilor mic i si mijlocii – program integrat de 
asistenta, pregatire antreprenoriala, mentorat, consultari public-private, care 
ofera mediului de afaceri, tinerilor, studentilor, intreprinzatorilor si potentialilor 
intreprinzatori, informare, sprijin, asistenta tehnica si consiliere, precum si un 
cadru institutional pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si cresterea 
competitivitatii pe piata locala si internationala a intreprinderilor mici si mijlocii. 

� “Locuri de munca pentru TINEri” având ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de 
muncă ale tinerilor abso lvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar 
în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de 
muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de 
ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire. 
Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziția de la şcoală la viața 
activă”, 

� modificările legislative care influenţează activitatea societăţilor comerciale,  
� importanţa dezvoltării firmelor pentru a face faţă concurenţei,  
� misiunile economice  
� oportunităţile pe care firmele private le pot avea prin posibilii parteneri externi 
OTIMMC Iaşi a participat, în calitate de partener, colaborator sau co-organizator la 
peste 23 de acţiuni unde a promovat programele cu finanţare de la bugetul de 
stat, informând mediul privat cu privire la facilităţile oferite de Departamentul 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism,  întreprinzătorilor 
privaţi.  
Un alt mod de informare a mediului de afaceri l-a constituit apariţia, în presa 
scrisă, de comunicate şi articole cu teme antreprenoriale. De asemenea, 
reprezentanţi ai OTIMMC Iaşi au participat la emisiuni rad io si TV, subiectele 
abordate venind în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin prisma facilităţilor 
acordate acestora.  
Afacerile de succes finanţate din fondurile de la bugetul de stat au fost reflectate 
în presa regională, acestea reprezentând exemple de bună practică.  
3. Acordarea de informare/asistenta/consiliere pentru accesarea programelor 
derulate de DIMMMAT/OTIMMC  prin intermediul centrelor de informare, asistenta 
si instruire. 
Număr  firme consiliate: 147 de firme înscrise în fişe le de consiliere (START: 33 
firme, COMERŢ: 35 firme, MESTESUGURI: 1 firmă, FEMEI MANAGER: 25 firme, 
SRL-D: 53 firme)  şi peste 600 de firme consiliate telefonic şi prin intermediul 
email-ului.  
4. Initiative ale conducerii OTIMMC Iaşi 
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- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Parcul Tehnologic TEHNOPOLIS.  
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Federaţia Regională a  Patronatelor  Întreprinderilor Mici si Mijlocii din 
Regiunea Nord Est.  
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Patronatul Întreprinderilor Mici si Mijlocii Iaşi.  
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mic i si Mijlocii Iaşi.  
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Nord Est.  
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Centrul de Afaceri IDEO Iaşi. 
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Asoc. INDECO 
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi AJOFM Iaşi. 
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Univesitatea Petre Andrei Iaşi. 
- Colaborare între Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mic i si Mijlocii si Cooperatie 
Iaşi şi Univesitatea Agronomica Iaşi. 

Activitatea de bază a OTIMMC Iasi este cea de susţinere a dezvoltării mediulu i de 
afaceri din cele 6 judeţe arondate oficiului (Botoşani, Bacău, Iaşi, Neamt, Suceava şi 
Vaslui), în principal prin finanţări din fonduri de la bugetul de stat. 
În anul 2014, OTIMMC Iaşi a dezvoltat o activitate susţinută în ideea îndeplinirii 
obiectivelor propuse, principalele acţiuni fiind: 
� iniţ ierea şi implementarea de: sesiuni informative, seminarii, training-uri şi 

participări la evenimente iniţiate de organizaţii publice sau private, în judeţele arondate: 
Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Vaslui. 
� dezvoltarea unei comnunicări permanente cu: mass-media, instituţii publice şi 
private şi organizaţii cu rol în dezvoltarea mediului de afaceri din judeţele Iaşi, Vaslu i, 
Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava.   

� iniţ ierea de colaborări, protocoale si parteneriate cu alte organizatii a căror 
activitate vine în sprijinul dezvoltării mediului de afaceri, precum: 

� Asociaţia INDECO 

� Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi 

� Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi 

� Parcul Ştiinţific TEHNOPOLIS Iaşi 

� PTIR 

� mediul academic ieşean 

� Colegiul  Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi 
� iniţ ierea unor relaţii de parteneriat cu administraţia publică locală şi cu organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale cu rol în dezvoltarea mediului de afaceri din 
judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava.   

PROGRAME DERULATE ÎN 2014 
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Toate programele naţionale cu componentă regională au fost realizate la 
standardele impuse de proceduri, fiind primite cu interes de catre beneficiari, 
respectiv agenţii economici sau potenţiali întreprinzători din judeţele Iaşi, Vaslui şi 
Botoşani, Bacău, Suceava, Neamţ. 

Programul naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul 
femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
Număr total aplicanţi :                              12 
Număr dosare depuse :                            11 
Număr aplicanţi acceptaţi în afara bugetului:3 
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare 
a produselor şi serviciilor de piaţă 
Număr total aplicanţi:        85 
Număr dosare depuse:               80 
Număr aplicanţi acceptaţi la finanţare:     23 
Număr aplicanţi acceptaţi la finanţare în buget: 10 
Număr contracte încheiate:       10 
Număr aplicanţi finanţaţi:        9 
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul 
tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 
Număr total aplicanţi         32 
Număr dosare depuse              29 
Număr aplicanţi acceptaţi la finanţare     8 
Număr aplicanţi acceptaţi la finanţare în buget  5  
Numar contracte incheiate       5 
Număr aplicanţi acceptaţi la finanţare  
în afara bugetului      3 
Număr aplicanţi plăt iţ i     3  
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi 
artizanatului  
Număr total aplicanţi       29  
Număr dosare depuse            22 
Număr aplicanţi finanţaţi      3 
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri  
Număr total aplicanţi      41 
Număr dosare depuse    41 
Număr dosare evaluate   41 
Număr proiecte admise la finanţare        9 
Numar contracte incheiate    2      
Schema de ajutor de minimis pentru investiţii realizate de IMM 

Număr total aplicanţi         927 
Număr dosare depuse                276 
Număr aplicanţi acceptaţi la finanţare în buget     91 
Număr acorduri încheiate         88 
Număr aplicanţi finanţaţi         54    
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Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Număr înscrişi      24 

Număr participanţi      16 

Număr absolvenţi EMPRETEC    16 

 
Programul national de înfiintare si dezvoltare de incubatoare 
tehnologice si de afaceri 
In zona arondată OTIMMC Iasi functioneaza doua incubatoare de afaceri: la 
Bacău, în cadrul Centrului de Afaceri şi Expoziţii si la Dorohoi, Jud. Botoşani. 
Aceste incubatoare au ca scop dinamizarea mediului de afaceri din zonele in care 
functioneaza, prin realizarea unei infrastructuri de afaceri complexe şi moderne cu 
funcţiuni multiple care să rezolve problema locaţiei pentru antreprenorii care 
doresc să pornească o afacere nouă, dar care nu îşi permit un sediu, constituindu-
se şi ca un instrument integrat de asistenţă pentru IMM-uri în procesul de 
dezvoltare. 
         În anul 2014, Biroul Implementare Proiecte şi Programe pentru 
IMM, din cadrul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
Iaşi, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu  cerinţele şi strategia 
DIMMMAT.  
Astfel, activităţile permanente şi punctuale ale BIPPIMM efectuate pe parcursul 
anului 2014 s-au încadrat în următoarele linii: 
• informarea beneficiarilor cu privire la programele de finanţare ale DIMMMAT; 
• implicarea în organizarea evenimentelor iniţiate de către DIMMMAT, la nivel 

naţional; 
• promovarea permanentă a programelor cu finanţare de la bugetul de stat;  
• evaluarea, certificarea şi monitorizarea proiectelor depuse în cadrul 

programelor cu finanţare de la bugetul de stat; 
• consilierea întreprinzătorilor pe programele DIMMMAT şi pe alte teme de 

interes pentru IMM;  
• menţinerea contactelor cu firmele care au solicitat informaţii şi consiliere; 
• menţinerea legăturii cu mass-media; 
• intocmirea comunicatelor de presă; 
• revista presei; 
• menţinerea legăturii permanente cu reprezentanţii mediului de afaceri din 

judeţele: Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani şi Vaslui; 
• menţinerea unei legături permanente cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii 

decizionale în desfăşurarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii d in 
judeţele: Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani şi Vaslui; 

• întocmirea şi administrarea unei baze de date cuprinzând firmele consiliate din 
judeţul Iaşi; 

• întocmirea şi administrarea unei baze de date cuprinzând firmele consiliate din 
judeţele arondate OTIMMC Iaşi, respectv: Bacău, Botoşani, Neamţ, Vaslui, 
Suceava 

• întocmirea şi completarea unui registru conţinând lista beneficiarilor serviciilor 
OTIMMC Iaşi; 
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• completarea bazei informaţionale cu privire la datele pe care OTIMMC Iaşi le 
pune la dispoziţia beneficiarilor; 

• participarea ca invitaţi la evenimente ale partenerilor OTIMMC Iaşi; 
• iniţ ierea şi realizarea de parteneriate cu organizaţii locale şi regionale implicate 

în dezvoltarea mediului de afaceri; 
• implicarea, prin parteneriat, în proiecte ale diferitelor organizaţii; 
• realizarea de prezentări cu privire la fondurile guvernamentale în cadrul 

diferitelor evenimente organizate de parteneri ai Oficiului Teritorial Iaşi; 
Unitatea de Monitorizare, Control si Raportare din cadrul Oficiu lui Teritorial pentru 
Intreprinderi Mici, Mijlocii si Cooperatie Iasi a efectuat in anul 2014  urmatoarele 
activitati: 
1. Vizite in teren pentru certificarea cheltuielilor privind achizitiile prin programele 
derulate de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru 
Intreprinderi Mici, Mijlocii si Cooperatie : 
-Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre 
intreprinzatorii t ineri – 11 beneficiari ai anului 2013.  
-Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului acestora la finantare START – 6 beneficiari ai anulu i 2013 si 3 
beneficiari ai programului START ai anului 2014. 
- Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si servic iilor de piata – 9 beneficiari ai anului 2014. 
- Schema de ajutor de minimis pentru investiti irealizate de IMM - 31 beneficiari ai 
programului anului 2014. 
2. Vizite in teren pentru verificarea anuala a activelor achizitionate prin programele 
derulate anterior anului 2014, planificate astfel: 
� Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si servic iilor de piata  

o 2011: 3 agenti economici; 
o 2012: 24 agenti economici; 
o 2013: 9 agenti economici; 

� Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si 
artizanatului  

o 2011: 4 agenti economici; 
o 2012: 3 agenti economici; 

� Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului acestora la finantare START  

o 2011 : 6 agenti economici; 
o 2012 : 17 agenti economici; 
o 2013 :  6 agenti economici; 

� Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de 
catre intreprinzatorii t ineri  

o 2011-2013 – 49 beneficiari. 
3. Centralizare raportari tehnice ale programelor derulate anterior anului 2014: 
366 raportari. 
4. Vizite in teren pentru inventarierea activelor achizitionate prin Programul 
national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de 
incubatoare tehnologice si de afaceri – 1 beneficiar : Incubatorul de Afaceri Bacau. 
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Solutionarea contestatiilor depuse in cadrul programelor nationale, 
astfel: 
• Schema de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de 
minimis pentru investiţiile realizate de IMM – respingere la evaluare – 30 
contestatii 
• Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului acestora la finantare START – respingere la evaluare – 5 
contestatii 
• Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si servic iilor de piata – respingere la evaluare – 10 contestatii 
 
Analiza si avizarea pentru legalitate a unui numar de 21 de decizii emise 
de Seful OTIMMC Iasi, astfel:  
• Programe nationale: 16 decizii 
• Activitate interna a OTIMMC Iasi: 5 decizii 
 
Verificarea si avizarea din punct de vedere al legalitatii a contractelor de 
finantare si actelor aditionale incheiate de OTIMMC Iasi in cadrul 
programelor nationale 2014, astfel: 
• Schema de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de 
minimis pentru investiţiile realizate de IMM – 85 acorduri de finantare  
• Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului acestora la finantare START – 5 contracte finantare si 4 
acte aditionale 
• Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si servic iilor de piata –  10 contracte finantare si 7 acte aditionale 
• Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii t ineri – 2 contracte finantare 
- Redactarea si avizarea din punct de vedere al legalitatii a unui numar de 11 
contracte si acte aditionale la contractele de inchiriere, furnizare si servic ii 
incheiate de OTIMMC Iasi. 
- Acordarea de consultanta de specialitate reprezentantilor IMM-urilor din 
Regiunea Nord-Est. 
- Emiterea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc aplicarea 
programelor nationale si activitatea OTIMMC Iasi. 
- Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic. 
- Urmarirea si arh ivarea legislatiei publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,  
conspectarea si informarea regulata a colectivului OTIMMC Iasi asupra noilor 
aparitii si modificari legislative ce privesc activitatea oficiului. 
Colectarea listelor cu activele disponibile ale regiilor autonome, 
societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat din regiunea NE si transmiterea lor catre camerele de comerţ şi 
industrie judeţene, organizaţiile patronale, asociaţiile profesionale. 
        Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi a avut 
alocat în anul 2014 un buget în sumă de 8.960.000 lei, a solicitat alocaţii bugetare 
în sumă de 8.795.762 lei . Cheltuielile efective au fost în sumă de 8.798.493 lei iar 
plăţile efective în sumă de 8795.762 lei. Unitatea nu prezintă sold de casă la data 
de 31.12.2014.  Obligaţiile către bugetul general consolidat al statului au fost 
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achitate. Din bugetul pentru programele cu finantare nerambursabila de la bugetul 
de stat, OTIMMC Iasi a avut alocata  suma de 8.451.000 lei, fiind utilizată suma de 
8.299.144 lei.  
Avand in vedere sumele prevazute in bugetul OTIMMC Iasi pentru anul 2014 si 
cele din Contul de executie bugetara al OTIMMC Iasi pentru anul 2014 rezulta 
urmatoarele: 
- bugetul OTIMMC Iasi a fost angajat in proportie de 98,17% din totalul bugetului 
alocat pentru anul 2014 Oficiului Teritorial Iasi; 
- cheltuielile efective conform prevederilor legale au fost in suma de 8.798 mii lei 
reprezentand 98% din totalul bugetului alocat OTIMMC Iasi. 
- în anul 2014 angajamentele bugetare si cheltuielile efective de bunuri si servic ii 
s-au  încadrat in limitele bugetului aprobat; 
    Ca și concluzii, problemele pe care mediul de afaceri din Regiunea Nord-Est le 
întâmpină în desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii proprii, programele cu finanţare 
de la bugetul de stat reprezintă un factor determinant de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Fondurile obţinute astfel pot fi utilizate atât pentru 
iniţierea unei afaceri de către tineri, cât şi pentru dezvoltarea unor afaceri 
existente pe piaţă. Gama largă de capitole de cheltuieli acceptată de programele 
iniţiate şi implementate de  oficiile teritoriale  a permis realizarea de investiţii, dar 
şi plata salariilor, a utilităţilor, accesarea de linii de credit cu dobândă 
subvenţionată pentru plata inclusiv a taxelor şi impozitelor către bugetul de stat 
etc.. Lipsa fondurilor, în firmele private, pentru aceste capitole de cheltuilei, în anii 
anteriori au dus, practic, la diminuarea activităţii sau chiar la desfiinţarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
        Programele implementate de OTIMMC Iaşi, în anul 2014, au fost:   
1. Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului; 
2. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 
produselor si servic iilor de piata;  
3. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului acestora la finantare START; 
4.Programul pentru stimularea înf iinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii t ineri; 
5. Schema de ajutor de minimis pentru investiţii realizate de IMM; 

6. Programul UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 

7. Programul naţional multianual pe perioada de înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri ; 

8. Programul naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii; 
         Un impact semnificativ în dezvoltarea mediului de afaceri din Regiunea 
Nord-Est l-a avut Schema de ajutor de minimis pentru investiţii realizate de IMM , 
în anul 2014 fiind evaluate, la OTIMMC Iaşi, 276 dosare.  
Ca şi în ceilalţi an i, Programul pentru dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la 
finanţare – START – a reprezentat interes pentru mediul de afaceri din regiune, 
fiind înregistraţi 32 de aplicanţi, dintre aceştia fiind acceptaţi la finanţare, 8.  
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        Analiza SWOT evidenţiază punctele tari şi slabe ale OTIMMC Iaşi şi ale 
sistemului din care acesta face parte, oportunităţile şi deficienţele remarcate 
având ca impact stimularea sau lipsa de susţinere a dezvoltării mediulu i de afaceri 
local şi regional. 
Astfel, prin prisma contactului permanent şi direct cu întreprinzătorii dar şi prin 
analiza permanentă a problemelor pe care aceştia le întampină, au fost constatate 
o serie de aspecte nefavorabile dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, aspecte 
care ar putea fi remediate atât prin semnalarea lor factorilor decizionali, cât şi prin 
implicarea activă a Oficiului Teritorial Iaşi în rezolvarea acestora. Dintre 
problemele semnalate de către întreprinzători, menţionăm: 
- lipsa culturii antreprenoriale a celor care îşi iniţiază şi dezvoltă o afacere; 
- insuficienta exploatare a surselor de informare de catre întreprinzători;  
- consultanţa oferită de firmele de specialitate este costisitoare pentru un număr 
important de antreprenori; 
- lipsa de profesionalism a firmelor care acordă consultanţă în elaborarea 
proiectelor; 
- neîncrederea intreprinzătorilor în servic iile oferite de firmele de consultanţă; 
- neîncrederea reprezentanţilor mediului de afaceri faţă de serviciile administraţiei 
publice şi ale structurilor care gestionează fondurile naţionale şi comunitare; 
- lipsa fondurilor pentru cofinanţare, lipsă cauzată în special de criza economică; 
- nerepartizarea regională a fondurilor nerambursabile de la bugetul de stat. 
 

CAPITOLUL V: AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR 
STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 
         
 În anul 2014, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă DIN CADRUL 
Consiliulu i Județean Iași a gestionat și implementat un număr de 17 proiecte cu 
finanțare nerambursabilă europeană.  

V.1.Implementarea proiectelor cu finanţare europeană 
 
1. Reabilitarea şi modernizarea drumulu i interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui (POR 
2007-2013, DMI 2.1) 
Data începerii contractului: noiembrie 2008 
Durata contractului: 77 luni 
Data finalizării: aprilie 2015 
Valoarea totală a proiectului: 70.117.252,34 lei 
Asistenţa financiară nerambursabilă so lic itată: 57.841.159,16 lei 

Obiectul investiţiei îl constituie reabilitarea şi modernizarea unui tronson în 
lungime totală de 37,449 km din drumul interjudeţean DJ 248 Iaşi - Vaslu i din care 
28,905 km în judeţul Iaşi (comunele Miroslava, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri,  
Scânteia) şi 8,544 km în judeţul Vaslui. 

Lucrările de reabilitare şi modernizare din cadrul proiectului au fost 
demarate în data de 16.03.2012. 

Lucrările executate în cadrul Contractului de execuţie lucrări încheiat cu S.C. 
TRANSMIR S.A. au fost finalizate în anul 2013 în proporţie de 100% (recepţia 
lucrărilor de reabilitare/ modernizare a avut loc la data de 30.12.2013). 
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2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 
282,DJ 282B Iaşi-Botoşani (POR 2007-2013, DMI 2.1) 
Data începerii contractului: 08.09.2009 
Durata contractului: 64 luni 
Data finalizării: 08.01.2015 
Valoarea totală a proiectului: 82.038.960,46 lei 
Asistenţa financiară nerambursabilă so lic itată: 57.072.301,74 lei 
Obiectul investiţiei îl constituie reabilitarea şi modernizarea unui tronson în lungime 
totală de 42,802 km din infrastructura rutieră interjudeţeană Iaşi - Botoşani (37,76 
km iniţiali la care se adaugă 5,042 km, în urma revizuirii unor secţiuni din Proiectul 
Tehnic), pe raza comunelor Ţigănaşi, Vlădeni, Şipote şi Plugari. 

3.Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support (POC RO-UA-MD 
20072013) 
Data începerii contractului: 
15.05.2012 Durata contractului: 36 
luni Data finalizării: 15.05.2015 
Valoarea totală elig ibilă a proiectului: 4.313.344,19 Euro 
Valoare finanţare nerambursabilă (Autoritatea Comună de Management): 
2.783.401,01 Euro (64,53%) Lider de proiect: Consiliul Judeţean Iaşi Obiectivul 
principal este dezvoltarea infrastructurii de marketing agricol în scopul 
îmbunătăţirii performanţelor economiei din zona transfrontalieră  

4. Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate (program guvernamental) - Consiliul Judeţean Iaşi este 
coordonator Data începerii contractului: 28.12.2009 Durata contractului: 60 luni 
Data finalizării contractului:28.12.2014 Valoarea totală a proiectului: 4.384.455,90 
lei Asistenţă financiară nerambursabilă: 3.507.564,70 lei 

5.Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clin ic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi 
(POR 2007-2013 DMI3.1) 
Data începerii contractului: 26.09.2013 Durata contractului: 21 luni Data finalizării: 
25.06.2015 Valoarea totală a pro iectului: 6.194.605,72 lei Asistenţă financiară 
nerambursabilă: 
4.852.591,68 lei 

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clin ic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi în 
vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi 
repartizarea teritorial-regională echilibrată a acestora, pentru asigurarea unui acces 
egal al cetăţenilor la servic iile de sănătate. 

6.Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clin ic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza 
Vodă” Iaşi (POR 2007 - 2013 DMI 3.1) 
Data începerii contractului: 02.08.2013 
Durata contractului: 22 luni 
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Data finalizării contractului: 
01.06.2015 
Valoarea totală a proiectului: 8.864.212,000 lei 
Asistenţă financiară nerambursabilă: 6.967.770,60 lei 

Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt : reabilitarea 
Ambulatoriului de Specialitate Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi, 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii, îmbunătăţirea 
prevenţiei primare şi secundare, prin diagnostic precoce a unor afecţiuni ale 
gravidei şi copilului, creşterea accesului la servic ii moderne de planificare familială. 

7.Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clin ic de Pneumoftiziologie Iaşi (POR 
2007 - 2013 DMI 3.1) 
Data începerii contractului: 13.08.2013 Durata contractului: 22 luni Data finalizării 
contractului:12.06.2015 Valoarea totală a proiectului: 9.754.837,91 lei Asistenţă 
financiară nerambursab ilă:7.652.536,63 lei 

Obiectivul specif ic al proiectului este reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului 
de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi în vederea îmbunătăţirii 
accesului cetăţenilor la servic ii medicale de calitate. 
 

 

8.Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II (POR 2007 - 
2013 DMI 11) 
Data începerii contractului: 25.09.2013 
Durata contractului: 22 de luni 
Data finalizării contractului:25.07.2015 
Valoarea totală a proiectului: 25.139.418,36 lei 
Asistenţă financiară nerambursabilă: 24.434.690,97 
lei 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă 
valorificarea potenţialului cultural - istoric şi turistic al 
Mănăstirii Golia prin: -punerea în valoare a Bisericii 
Mănăstirii Go lia prin lucrări de conservare - restaurare 
pictură interioară, Iconostas şi Amvon şi iluminat 

arhitectural şi decorativ; 
-refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosab ile) către obiectivul 
reabilitat, în interiorul zonei de protecţie a acestora (strada George Enescu, Strada 
Golia şi Stradela Armeană); -punerea în valoare a zonei de protecţie a 
monumentului istoric prin amenajări peisag istice; -reabilitarea utilităţilor anexe din 
zona de protecţie a monumentului istoric. 

9.Sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic SIGRA- 
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IS3, judeţul Iaşi (POS CCE -AP3-03.2.1 Gestiune Registrul agricol în format 
electronic) 
Data începerii contractului: 09.12.2013 Durata contractului: 
18 de luni Data finalizării contractului:08.06.2015 Valoarea 
totală a proiectului: 6.669.005,2 lei Asistenţă financiară 
nerambursabilă: 6.535.625,1 lei 

Consiliul Judeţean Iaşi este lider de proiect, în 
parteneriat cu 15 UAT-uri din judeţul Iaşi: Comuna Bivolari, 
Comuna Ciohorăni, Comuna Costuleni, Comuna Focuri, 
Comuna Golăieşti, Comuna Grajduri, Comuna Lespezi, 
Comuna Mogoşeşti, Comuna Moşna, Comuna Movileni, 
Comuna Româneşti, Comuna Sineşti, Comuna Strunga, 
Comuna Tansa, Comuna Ţigănaşi. 
 
10. Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente 
specifice a Centrului social (Centru de plasament) în municipiul Paşcani (POR 
2007 - 2013 DMI 1.1) 
Data începerii contractului: 22.07.2011 Durata contractului: 33 de luni Data 
finalizării contractului: 22.12.2014 Valoarea totală a proiectului: 2.771.970,68 lei 
Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.006.155,3 lei  
Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii servic iilor 
sociale din municipiu l Paşcani şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, 
prin dezvoltarea intervenţiilor publice în rezolvarea problemelor în zona de acţiune 
urbană, până în 2015, creând şanse egale grupurilor dezavantajate. 
 

11. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi.Consiliul Judeţean 
Iaşi este beneficiaru l proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Iaşi”, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu 
2007-2013. 

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), este 
documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea 
dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2007-2013, având ca punct 
de plecare obiectivele şi priorităţile polit icilor de mediu ale Uniunii Europene şi este 
astfel structurat încât să contribuie la îndeplinirea angajamentelor României din 
Tratatul de Aderare. 

În data de 16.05.2013 a fost semnat Contractul de finanţare 
nr.2259, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA, de 247.899.718 lei. 
Valoarea eligibilă, conform POS Mediu şi în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. 
C(2013) 2068 din data de 11.04.2013 a Comisiei Europene, este de 223.517.053 
lei. 

Scopul proiectului este reprezentat de completarea infrastructurii şi a 
echipamentelor existente cu investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de 
management integrat al 
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deşeurilor la nivel de judeţ, prin care se va realiza atingerea standardelor minime 
pentru conformarea cu cerinţele legislative ale Uniunii Europene referitoare la 
sectorul de mediu, precum şi respectarea angajamentelor României asumate prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Prin implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Iaşi” se urmăreşte atingerea următoarelor ţinte: 

• Rata de acoperire cu servicii de salubritate oferite de operatori 
autorizaţi de 100%; 

• Creşterea gradului de reciclare al deşeurilor de ambalaje; 
• Reducerea cantităţii de deşeu biodegradabil depozitat; 
• Închiderea depozitelor urbane neconforme. 

Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Iaşi cuprinde 
următoarele obiective de investiţii : 

 
• Pubele şi containere pentru colectarea deşeurilor în judeţul Iaşi ; 
• Vehicule de lung curier pentru transportarea deşeurilor la facilităţi ; 
• Staţii de transfer: Bălţaţi şi Ruginoasa ; 
• Staţii de sortare: Ruginoasa (staţie nouă) şi Ţuţora 

(finalizarea staţiei existente şi construirea unei staţii noi) ; 
• Staţie de compostare: Ţuţora ; 
• Staţie de Tratare Mecano-Biologică (MBT): Ţuţora ; 
• Construirea subcompartimentului 3 al Depozitului ecologic Ţuţora; 
• Închiderea depozitelor neconforme : Paşcani - Valea Seacă, 

Târgu Frumos - Adâncata, Hârlău şi Tomeşti.Grupul ţintă: 
întreaga populaţie a judeţului Iaşi. 

12.Proiectul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor solide din 
Republica Moldova, România şi Ucraina” 

In cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina - Moldova 
2007-2013, Prioritatea 2 „Mediu si pregătirea pentru situaţii de urgenţa”, Masura 
2.2. „Managementul resurselor de apă si al deşeurilor”, Consiliul Raional Făleşti - 
Republica Moldova în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iasi - România şi alţi 5  
parteneri implementează Proiectul „Îmbunătătirea transfrontalieră a gestionării 
deşeurilor solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”. 
Valoarea totală a proiectului: 735. 600 Euro 
Durata proiectului: 24 luni - începând cu data semnării contractului de finanţare. 
Obiectivele acţiunii: Obiectivele globale (principale): dezvoltarea pe termen lung a 
unor soluţii privind problemele de mediu (mediul inconjurator) prezente, cu care se 
confruntă zonele de frontieră, prin îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a 
deşeurilor municipale solide. 

Obiective specifice: 
-reducerea volumului de deşeuri solide în depozitele de deşeuri în regiunile vizate 
de proiect; 
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-îmbunătăţirea stării mediului în regiunile vizate de proiect; 
-creşterea nivelului de conştientizare a publiculu i (atenţionare) şi informare asupra 
gestionării de deşeuri în regiunile ţintă ale proiectului; 
-promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţi şi public. 
 

13.Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 

Valoarea totală a investiţiei4.163.607,0euro 

Termen finalizare:30.11.2015  
Stadiul proiectului: în implementare 
Obiectivul proiectului: 

Reducerea deversării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei 
schimbări de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de 
reglementare, precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor. 
Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” acordă sprijin beneficiarilor din 
10 comune din judeţul Iaşi (Miroslava - desemnat Centru de Demonstrare şi 
Instruire, Voineşti, Deleni, Grajduri, Mirceşti, Mironeasa, Scânteia, Cotnari, Cristeşti 
şi Leţcani), zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi (ZVN). 

14.,Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi - extras din SF, în 
vederea executării parţiale a obiectivului 
 Modernizare Modul I - etapa intermediară - Pista 
2400 m - extindere suplimentară platformă parcare 
aeronave şi terminal pasageri,, - Programul 
Operaţional Sectorial de Transport POS-T 2007-
2013, 
Axa prioritară 2 - Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport situată în afara 
axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui 
sistem naţional durabil de transport, D.M.I. 2.4. - 
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
transport aerian. 

Valoarea totală a investiţiei: 255.331.849 lei Termen 
de finalizare: august 2015 Stadiul proiectului: în 
implementare 
 

15.Programe de studii f lexibile şi competitive pentru 
IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est 
(CompetIT&C) - Posdru .Valoarea totală a 
investiţiei: 2.171.375 lei Termen de finalizare: 
12.11.2015 Stadiul proiectului: în implementare 

Iniţiator: Asociaţia deDezvoltare Intercomunitară 
ADI Euronest 
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Partener: Consiliul Judeţean Iaşi 
 
16.Creşterea competitivităţii Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub şi 
stimularea interacţiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse şi servicii de 
înaltă tehnologie”  
Valoarea totală a  investiţiei: 3.296.000 lei  
Termen de finalizare: 18.11.2015 Stadiul proiectului: în implementare 
Iniţiator: Asociaţi ade Dezvoltare Intercomunitară ADI Euronest 
Partener: Consiliul Judeţean Iaşi 
 

17.„Digitizarea Patrimoniului Cultural şi Istoric al Bibliotecii Gh. Asachi” abreviat 
DiPIGA 

Prin Hotărârea Consiliu lui Judeţean Iaşi nr.101/27.03.2014, a fost aprobată 
participarea Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de partener alături de 
Biblioteca Gh. Asachi Iaşi - so lic itant în cadrul proiectului intitulat „Digitizarea 
Patrimoniului cultural şi istoric al Bibliotecii Gh. Asachi” abreviat DiGIPA. 

Biblioteca Gh. Asachi prin Programul PA 16/RO 12 Conservarea şi revitalizarea 
patrimoniului Cultural Natural f inanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, 
implementează în perioada 01.07.2014 - 31.12.2015, proiectul intitulat „Digitizarea 
Patrimoniului Cultural şi istoric al Bibliotecii Gh. Asachi”. 

V.2. Proiecte in monitorizare. 
 
1.Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208 limita judeţului 
Neamţ - Iaşi - limita Judeţului Suceava (POR 2007-2013, DMI 2.1) 
Perioada de implementare:iuni2009 noiembrie 2011. 
 Valoarea totală a proiectului: 60.846.890,56 lei  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 50.015.218,51 lei  
În monitorizare până în luna noiembrie 2016 
 
2.Creation of favorable investment climate in border regions of Ukraine and 
Romania(POC RO-UA-MD 2007-2013) - Consiliul Judeţean Iaşi este partener. 
 Data începerii contractului: 03.05.2012; 
 Durata contractului: 18 luni; 
 Data finalizării: noiembrie 2013; 
 Valoarea totală a proiectului: 490.540,36 Euro; 
 Valoare grant acordat: 440.848,62 Euro;  
Valoare grant acordat CJ Iaşi: 35.200 Euro; 
Lider de proiect: Agency of Regional Developmentdin Odessa, Ucraina 
Partener: Consiliul Judeţean Iaşi 
Obiectivele proiectului au fost: 
- crearea unui sistem eficient de interacţiune între autorităţile regionale şi locale, 
întreprinderi, organizaţii regionale şi fonduri de investiţii, cu scopul de a promova 
investiţiile în economie, în regiunile de frontieră din Ucraina şi România 
-creşterea gradului de informare despre posibilităţile de investiţii şi crearea unei 
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imagin i pozitive a regiunilor de frontieră din Ucraina şi România. 
- creşterea capacităţilor instituţionale şi tehnice ale întreprinderilor şi autorităţilor în 
domeniul de atragere a investiţiilor şi de a lucra cu potenţialii investitori. 
- cregătirea de recomandări pentru autorităţile regionale şi locale, pentru 
activitatea de investiţii, elaborarea unor planuri privind crearea şi funcţionarea 
parcurilor industriale de pe teritoriul regiunilor de frontieră. 
 
3.Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi 
(POR 20072013, DMI 3.4) 
Data începerii contractului: 18.03.2010 
Durata contractului: 40 luni 
Data finalizării: 17.07.2013 
Valoarea totală a proiectului: 32.285.065,33lei 
Asistenţa financiară nerambursabilă so lic itată: 24.925.785,61 lei. 
În monitorizare până în noiembrie 2016 
 
4.Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon 
Iaşi - Punct de Lucru din str. Gen. Berthelot nr.2 (POR 2007-2013, DMI 
3.1) 
Perioada de implementare: 06.02.2010 -04.10.2011  
Valoarea totală a proiectului: 1.960.175,45 lei  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 1.092.421,31 lei  
În monitorizare până în luna octombrie 2016 
 
5.Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi - Iaşi (POR 2007- 
2013, DMI 3.2) 
Perioada de implementare: 25.06.2009 - 24.09.2011  
Valoarea totală a proiectului: 2.342.492,03 lei 
Asistenţă financiară nerambursabilă: 1.643.646,73 lei 
În monitorizare până în luna septembrie 2016 
 
6.Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblu lui monument istoric 
"Mănăstirea Golia" (PHARE CES 2004-2006) - parteneriat cu Consiliul Local 
Iaşi, Consiliu l Judeţean Iaşi este lider de proiect 
Perioada de implementare: 23.05.2008 - 30.10.2010  
Valoarea totală a proiectului: 5.271.227 Euro  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 4.401.765,98 Euro 
 În monitorizare până în luna octombrie 2015 
 
7.Susţinerea Polit icilor de Identitate Comunitară (PHARE CBC 2006, M 1.4) 
Finalizat: 30.11.2009 
Valoarea totală a proiectului:96.770 Euro  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 73.188 Euro 
 
8.Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de   transport în 
regiunea transfrontalieră Iaşi - Ungheni pe sectorul de DJ 249A 
(PHARE CBC 2005, M 1.2) 
Finalizat: 31.08.2009 
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Valoarea totală a proiectului: 520.281,11 Euro  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 423.588,0 Euro 
 
9.Retehnologizarea staţiei de Epurare Ape Uzate Vlădeni (PHARE 
CBC 2005, M 1.1)  
Finalizat: 31.08.2009 
Valoarea totală a proiectului:556.634,4 Euro  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 375.460,91 Euro 
 
10.Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judeţul Iaşi 
(PHARE CBC 2005, M 1.4) 
Finalizat: 31.08.2009 
Valoarea totală a proiectului: 131.000 Euro Asistenţă financiară 
nerambursabilă: 116.590 Euro 
11.Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti - 
Leuşeni (TACIS CBC AP 2004) 
Finalizat: iulie 2009 
Valoarea totală a proiectului: 418.800 Euro 
Asistenţă financiară nerambursabilă: 299.100 Euro 
 
12.Iniţiativa Administraţiei pentru Salubrizare în Judeţul Iaşi (PHARE 2006) 
Finalizat: 18.02.2009 
Valoarea totală a proiectului: 71.517 Euro  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 64.365 Euro 
 
13.Identitate Europeană pentru etnia rroma din Iaşi ( Phare 2005) 
Finalizat: 12.01.2009 
Valoarea totală a proiectului: 55.000 Euro  
Asistenţă financiară nerambursabilă: 49.500 Euro 

 

V.3. Proiecte depuse/în evaluare/în pregătire 

1.Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii intrajudeţene DJ 282, DJ 281D, DJ 281B şi 
DJ 281 pe traseul Iaşi - Gropniţa - Coarnele Caprei - Belceşti - Scobinţi - Sireţel - Lespezi 
Data previzionată pentru începerea derulării proiectului : 2014 
Data previzionată pentru finalizarea acestuia: 2017 
Valoare totală proiect : 48.800 mii euro 
Iniţiator : Consiliul Judeţean Iaşi 
Etapa în care se află proiectul: în pregătire 
 
2.Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii intrajudeţene DJ 248A şi DJ246 pe 
traseul Iaşi - Ţibăneşti - Dagâţa limita judeţului Neamţ  
Data previzionată pentru începerea derulării proiectului : 2014 
Data previzionată pentru finalizarea acestuia: 2017 
Valoare totală proiect : 50.800 mii euro 
Iniţiator : Consiliul Judeţean Iaşi 
Etapa în care se află proiectul: în pregătire 
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3.Reabilitarea si modernizarea infrastructurii intrajudetene DJ 248B între DN 24 şi 
DN 28, DJ 248C, DJ 248D, Centura usoara (trafic usor ) - Zona Metropolitana Iasi 
Data previzionată pentru începerea derulării proiectului : 2014 
Data previzionată pentru finalizarea acestuia: 2017 
Valoare totală proiect : 17.950 mii euro 
Iniţiator : Consiliul Judeţean Iaşi 
Etapa în care se află proiectul: în pregătire 

 
4.Centrul Intermodal Regional De Transport Marfă - Programul Operaţional Sectorial de 
Transport POS-T 2007-2013, Axa prioritară 2 - Modernizarea sectorului de transport în 
scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor,  
DMI 3.1 - Promovarea transportului inter-modal 
Data previzionată pentru începerea derulării proiectului : 2015 
Data previzionată pentru finalizarea acestuia: 2016 
Valoare totală proiect : 46.307,07 mii euro 
Iniţiator : Consiliul Judeţean Iaşi 
Etapa în care se află proiectul: în evaluare 

5. ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizab ilităţi din municip iul Iaşi -Programul 
„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrulu i între viaţa profesională şi viaţa privată”, 
finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2209 - 2014 (Spaţiul Economic European - spaţiul 
UE şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). 
Parteneri: Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi 
ProtecţiaCopilu lui Iaşi şi Asociaţia pentru Dezvoltare ContinuăAD PLUS 
IAŞI  
Valoare totală proiect: 391.500 euro. 
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CAPITOLUL VI: ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 
 
 
VI.1. INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEA N IAȘI 
 
 În anul 2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a avut în 
vedere următoarele obiective şi priorităţi privind ordinea şi siguranţa 
cetăţeanului: 
 
VI.1.1. OBIECTIVE STRATEGICE 

 
� Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului; 
� Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri ; 
� Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii generate de grupări infracţionale; 
� Dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale a structurilor cu 

atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, asigurarea resurselor 
necesare. 

 
PRIORITĂŢI   LOCALE 

� Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizarea minorilor; 
� Prevenirea furturilor din buzunare, locuinţe, societăţi comerciale şi de animale; 
� Prevenirea infracţiunilor cu vio lenţă: tâlhării în mediul urban, mica/media 

violenţă în mediul rural; 
 
VI.1.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

Gestionarea resurselor umane 

Procentul de ocupare: 86,89% (-202) poliţ işti  
- 93,36%  ofiţeri,  85,73%  agenţi, 78% personal contractual). 
 
� Încadrări personal = 23 din care: 13 ofiţeri şi 10 agenţi 

(repartizaţi 13; veniţi de la alt inspectorat 9 şi 1 încadrat din sursă externă);  
� Pierderi de personal = 43 ( 11 ofiţeri , 32 agenţi) –  (8 pensionări, 

9 demisii, 25 mutări la alte inspectorate şi un deces); 
� Media de vârstă a poliţiştilor:  36,55 de ani; 
� Media de vârstă a personalului cu funcţii de conducere:  41 

de ani; 
� Procentul de încadrare a posturilor cu femei poliţ ist: 11,95% 

(Standardul european:  8 - 12%). 

Armonizarea legislativă 

În perioada analizată au fost puse în aplicare un număr de: 
- 527 proceduri de sistem elaborate de M.A.I. şi I.G.P.R 
- 290 de  proceduri proprii adaptate pentru desfăşurarea activităţilor 

specifice. 
S-au înaintat: 
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- 4 propuneri de modificări legislative (O.M.A.I. nr. 665/2008 privind 
managementul resurselor umane; Propuneri şi observaţii referitoare la 
anteproiectul Legii nr.360/2002 privind statutul poliţ istului; Propuneri cu 
privire la proiectul procedurii privind circuitul proceselor verbale de 
contravenţie; Propuneri privind amendarea şi modificarea noilor Coduri  
penal şi procedură penală. 

 
VI.1.3. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 
VI.1.3.1  SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI 
INFRACŢIONAL 
 

ACTIVITĂŢI PREVENTIVE DESFĂŞURATE DE CĂTRE BIROUL DE 
ANALIZĂ ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII 

 
 

� 164 participări/intervenţii la emisiuni rad io 
� 95 participări/ intervenţii la emisiuni TV 
� 526 articole preluate de presa scrisă şi online 
� 399 întâlniri cu grupuri ţintă cu circa 29.789 beneficiari; 

 
� Din care: 

- 259 activităţi în şcoli/centre de plasament 
- 12667 elevi implicaţi în activităţile organizate  
 

� 17 proiecte/campanii iniţ iate în perioada dereferinţă  
 

  
Principalele Proiecte/Campanii/Planuri de activităţi iniţiate sau derulete 
 

- TINERI ÎMPOTRIVA DELINCVENŢEI- prevenire delincvență adolescenți; 
- ŞCOALA – PRIORITATEA MEA- prevenire comportament deviant şi 

victmizare minori 
- ATELIERE DE SIGURANŢĂ PERSONALĂ PENTRU CEI MICI – 

prevenire victmizare minori 
- NU LĂSA VIOLENŢA SĂ TE TRANSFORME ÎN INFRACTOR- prevenire 

acte violenţă în mediul şcolar 
- COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENȚĂ-prevenire delincvență adolescenți; 
- UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALĂ – prevenire delincvență adolescenți; 
- ŞCOALA – PRIORITATEA MEA – prevenire comportament deviant şi 

victmizare minori 
- STOP FURTURILOR DIN BUZUNARE-prevenirea furturilor din buzunare; 
- INFRACTORII TE POT CUNOAȘTE MAI BINE DECÂT CREZI-prevenire 

furturi şi tâlhării; 
- RESPECT, NU PUMNI- prevenire violență în mediul rural; 
- UN CAREU PREVENTIV – prevenire tâlhării minori 
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CRIMINALITATEA STRADALĂ – SESIZATE TOTAL I.P.J. IAŞI  

 
Pe genuri de fapte, situaţia criminalităţii stradale sesizate evidenţiază 

creşterea cu 9% a infracţiunilo r de furt, la 735 astfel de fapte, scăderi de 75%(-
3) infracţiuni sesizate de omor, -18%(-2) infracţiuni sesizate de tentativă la omor, 
o scădere la 149(-7%) a infracţiunilor de tâlhărie, o creştere de la 3 la 4 în cazul 
tentativei de tâlhărie, scăderea de la 3 la 2 fapte de viol sesizate şi creşterea de 
la 0 la 1 în cazul loviturilor cauzatoare de moarte, celelalte genuri de fapte 
sesizate din categoria celor stradale înregistrând scăderi de până la 60%(în cazul 
infracţiunilor de ultraj sesizate).  

Situaţia furturilor stradale sesizate prezintă scăderi, cele mai mari 
înregistrându-se în categoria celor de/din bancomate, unde nu s-au înregistrat 
astfel de fapte şi al celor de auto(-66%). În schimb, furturile din buzunare 
înregistrează o creştere de +60(+47%), iar cel de plăcuţe de înmatriculare o 
creştere de +19 fapte sesizate, reprezentând un procent de +68%). 

PROMOVAREA SIGURANŢEI  –  SITUAŢIA CONTRAVENŢIILOR 
APLICATE 

- după acte normative - 
 

În perioada analizată au fost aplicate un număr de 
 112.184(-6.016) (-5%) contravenţii conform O.U.G. nr. 195/2002 

privind regimul circulaţiei rutiere,  
26.134(-450) (-2%) la Legea nr.61/1991 privind asigurarea ordinii şi 

lin iştii publice,  
5.706(+741) (+15%) la Legea nr. 12/1990 privind activităţile comerciale 

ilic ite şi 
1.129(+177) (+19%) la Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor şi 

bunurilor. Valoarea totală a contravenţiilor constatate a crescut faţă de valoarea 
contravenţiilor aplicate în anul 2013 (31.838,349 mii RON) (+17%). 

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DESFĂŞURATE  
TOTAL I.P.J. IAŞI 

 
În perioada analizată s-au realizat 2.506(+257%) de intervenţii rap ide la 

evenimente, 100 (+37%) razii, 3.616 (+23%) acţiuni cu efective lărgite şi  26.489 
(+23%) controale directe. Urmare a acestor activităţi, s-au descoperit 
3.739(+15%) infracţiuni  cu ocazia activităţilor de prevenire, din care 3.135 
(+7%)  au fost descoperite în flagrant.  

Se constată că a crescut atât numărul activităţilor preventive cât şi cel al 
infracţiunilor descoperite faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

În ceea ce priveşte implementările în S.N.R.I. efectuate în cursul anului 
2014, constatăm că au fost implementate 29.728(-7%) persoane în conţinutul 
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aplicaţiei, 8.484(+18%) autovehicule verificate, precum şi 7.287(+310%) 
sancţiuni contravenţionale. 

 
TOTAL APELURI DE URGENŢĂ PRIMITE PRIN SNUAU 112 LA 

NIVELUL INSPECTORATULUI, ÎN ANUL 2014 COMPARATIV CU 2013 
 

În cadrul activităţii de combatere a infracţionalităţii o atenţie deosebită s-a 
acordat intervenţiei la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112.  

În cursul anulu i 2014, Inspectoratul de Poliţ ie Judeţean Iaşi a primit 
71.805 (-6.221)(-7,97%) apeluri de urgenţă, dintre care 29.448(+8,11%) 
cu intervenţie. 

Dinamica pe luni a apelurilor primite la nivelul inspectoratului prin 
intermediul S.N.U.A.U. 112 relevă un trend ascendent faţă de începutul anului, 
însă creşterea numărului apelurilor este mai mică faţă de dinamica din perioada de 
referinţă a anului trecut. 

În 91,12% dintre situaţii, intervenţia s-a realizat sub 10 minute în mediul 
urban şi în 92,19% dintre situaţii, intervenţia s-a realizat sub 30 de minute în 
mediul rural.  

Se poate concluziona că obiectivul propus pentru anul 2014 a fost realizat în 
perioada analizată şi acest lucru s-a datorat în egală măsură creşterii capacităţii de 
reacţie a poliţ iştilor în mediile urban şi rural. 

Analiza intervenţiei la evenimente în mediul rural, pe fondul creşterii 
numărului de apeluri cu 13,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, relevă un 
trend pozitiv, în 92,19% dintre situaţii intervenindu-se în mai puţin de 30 minute 
la evenimentul sesizat prin sistemul de urgenţă. Se constată o îmbunătăţire 
substanţială a timpului de reacţie în perioada analizată, faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut.  

 
EVOLUŢIA EVENIMENTELOR RUTIERE 

 
a. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER 

 
Accidentele rutiere au înregistrat un trend ascendent. Astfel, avem cu 8% 

mai multe accidente faţă de anul 2013(+65), cu o scădere semnif icativă a 
numărulu i persoanelor decedate, cu 13 (-25%) şi a celor rănite grav, cu 7(-2%), 
însă numărul răn iţilor uşor a crescut cu 63 (+ 8%). 

Accidentele grave de circulaţie înregistrează valo ri mai mic i faţă de cele 
ale perioadei de referinţă (329)(-2%), acestea soldându-se cu 40 decese (-25%), 
336 răniţi grav(-2%) şi 127(-2%) răniţi uşor. 

 
b. PRINCIPALELE CAUZE ALE PRODUCERII DE  ACCIDENTE 

RUTIERE PE RAZA JUDEŢULUI IAŞI 
 

În continuare, principalele cauze ale producerii de accidente rutiere sunt 
neacordarea de prioritate pietonilor (16%), viteza neadaptată la condiţiile de 
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drum (15%), traversarea neregulamentară a drumului (15%) şi abaterile comise 
de biciclişti(9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siguranţa în şcoli 

Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalulu i didactic şi 
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar în cursul perioadei analizate au fost desfăşurate şi alte 
activităţi, dintre acestea amintind următoarele: 

� Activităţi desfăşurate în cadrul orelor de curs = 1.947; 
� Media zilnică a patrulelor realizată în zona adiacentă unităţilor de 

învăţământ preuniversitar = 101; 
� Participări la şedinţele cu cadrele didactice şi părinţii = 498; 
� Informări realizate în vederea îmbunătăţirii siguranţei şcolare = 73;  
� Contravenţii aplicate = 102 din care: 

- conform Legii 61/1991 = 15; 
- conform OUG 195/2002 = 87; 

� Acţiuni organizate = 699, din care: 
- pentru prevenirea absenteismului = 339; 
- pentru respectarea regimului rutier = 182; 
- altele = 178; 

Comparativ cu perioada de referinţă a anului 2013, criminalitatea sesizată şi 
înregistrată în şcoli şi în zona adiacentă acestora se prezintă în anul 2014 astfel: 

� Total infracţiuni sesizate = 73 (- 26%), faţă de 98 câte au fost înregistrate 
în anul 2013; 

� Infracţiuni sesizate în incintă = 67 (- 29%), faţă  94 în anul 2013; 
� Sesizate în zona adiacentă = 6 (+50%), faţă de 4 înregistrate în 2013; 
� Infracţiuni comise în mediul urban = 42 (- 41%), faţă de 71 în 2013; 
� Infracţiuni comise în mediul rural = 31 (+15), faţă de 27 în 2013. 

 
VI.1.3.2 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

neacordare prioritate 

pietoni    

16%
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SITUAŢIA COMPARATIVĂ PRIVIND INFRACŢIUNILE 
SESIZATE, CONSTATATE (Total I.P.J. Iaşi) 

 
Pentru realizarea evaluării activităţilor, la nivelu l  Inspectoratului de Poliţ ie 

Judeţean Iaşi s-au folosit  următoarele  metodologii şi tehnici:  
� Analiza trendurilor; 
� Analiza comparativă pe perioade de timp similare. 

Surse folosite:  
� Indicatorii statistici ai I.P.J. Iaşi 

 
Evoluţia ind icatorilor înregistraţi în cursu l perioadei analizate relevă 

rezultate negative în ceea ce priveşte trendul crescător al numărulu i de 
infracţiuni sesizate. Astfel, comparativ cu aceeaşi perioadă a anulu i trecut, în 
perioada analizată au fost sesizate cu 1,3% mai multe infracţiuni. După locul 
producerii evenimentului sesizat constatăm că s-au înregistrat cu 3,17% mai 
multe în mediul urban, reprezentând 52,91% din total. 

Numărul infracţiunilor constatate în flagrant înregistrează o creştere cu 
6,88%, acestea reprezentând 11,45% din totalul infracţiunilor sesizate. 

Numărul infracţiunilor constatate prin începerea urmăririi penale 
înregistrează o creştere semnif icativă (+176%)(27.456), aceasta f iind o 
consecinţă a intrării în vigoare a prevederilor N.C.P. şi N.C.P.P.  

În ceea ce priveşte clasif icarea pe genuri a infracţiunilor sesizate, 
constatate prin I.U.P. şi declinate, în urma analizării situaţiei operative 
înregistrate în anul 2014, situaţia se prezintă după cum urmează: 

� Infracţiunile de natură judic iară sesizate cresc cu 4%, 
reprezentând 62% din total, cele de natură economico-
f inanciară sesizate scad cu 0,5%, reprezentând 10% din total, 
iar cele de altă natură cresc cu 3%, reprezentând restul de 
28% din totalul infracţiunilor sesizate înregistrate; 

� În privinţa infracţiunilor constatate prin Î.U.P., pe fondul intrării 
în vigoare, în data de 01.02.2014, a prevederilor No ilor Coduri, 
Penal şi de Procedură Penală, cele judiciare cresc cu 157%, 
cele de natură economico-f inanciară cresc cu 190%, iar cele 
de altă natură cresc cu 217%; 

� În acelaşi context, al intrării în vigoare a prevederilor N.C.P. şi 
N.C.P.P., infracţiunile de natură economico-f inanciară şi cele de 
altă natură declinate înregistrează scăderi, respectiv -2% şi -
57%, iar cele de natură judiciară declinate cresc cu 3%. 

Analiza graf ică a d inamicii infracţiunilor sesizate, constatate cu Î.U.P. şi 
declinate în perioada analizată ilustrează cu foarte mare claritate impactul noilor 
coduri asupra prob lematicii de referinţă. De asemenea, se remarcă trendul 
descendent al infracţionalităţii sesizate şi o situaţie fluctuantă a infracţiunilor 
declinate. 

Situaţia infracţiunilor sesizate – incriminate în Codul Penal relevă o 
creştere semnif icativă a infracţiunilor comise contra persoanei(+18%), 
reprezentând 27,65% din total şi o scădere a celor contra patrimoniu lui( -7%), 
reprezentând 51% din total.  



 72 

 
 

Cele de fals înregistrează de asemenea o scădere de -16%(1,6% din 
total). Infracţiunile contra autorităţii şi cele de ultraj înregistrează scăderi de -
30%, respectiv -44%, ceea ce conduce la concluzia că măsurile adoptate în 
scopul intensif icării pregătirii teoretice şi practice a poliţ iştilor care desfăşoară 
activităţi operative, concomitent cu verif icarea mai atentă a premiselor şi 
condiţiilor de fond existente la momentul producerii evenimentului, pentru o 
corectă încadrare jurid ică a faptei au atins rezultatul scontat. 
 

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINA NCIARĂ 

SITUAŢIA INFRACŢIUNILOR ECONOMICO-FINA NCIARE CONSTATATE 

Situaţia infracţiunilor economico-f inanciare constatate cu Î.U.P. la nive lul I.P.J. 
Iaşi şi declinate în perioada analizată evidenţiază creşterea semnif icativă a 
principalilor indicatori, singura d iminuare f iind înregistrată pe lin ia protejării 
proprietăţii intelectuale(-44%), numărul infracţiunilor constatate scăzând la 47. 
În schimb, se înregistrează creşteri mari ale valorilor înregistrate în ce priveşte 
constatarea infracţiunilor de evaziune f iscală(+87%), a celor privind prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor(+433%) şi a celor privind contrabanda(+511%). 
 

COMBATEREA CORUPŢIEI DIN COMPETENŢA DE CERCETARE A I.P.J. 
IAŞI 

 

Activităţile desfăşurate pe linia combaterii faptelor de corupţie la nivelu l 
I.P.J. Iaşi în perioada analizată, comparativ cu anul 2013, relevă un trend 
ascendent al faptelor de corupţie declinate, respectiv 209 dosare(+20)(+11%). 
Sesizăm o creştere semnif icativă a constatărilor privind infracţiunile prevăzute de 
L. 78/2000(147) (+24%), creşterea valorii în ceea ce priveşte infracţiunea de 

 - 911 

(-  7%) 
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dare de mită cu 3(+13%) şi constatarea a 2(+2) infracţiuni de traf ic de 
influenţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se înregistrează şi scăderi, la infracţiunile privind conflictul de 
interese(-57%) şi luarea de mită (-9)(-23%).  

 
 

DINAMICA UNOR INFRACŢIUNI CE AU ÎNREGISTRAT CREŞTERI 
Loviri sau alte violenţe, Ameninţare, Distrugeri 

 
În cursul anulu i 2014 au fost înregistrate creşteri în ceea ce priveşte 

numărul infracţiunilor de ameninţare sesizate(1102 fapte)(+2%), precum şi în 
privinţa săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod nelegal, înregistrându-
se în perioada analizată 43(+8) astfel de fapte, în timp ce 
infracţiunile de viol şi act sexual cu un minor au înregistrat 
scăderi semnif icative, de -10%, respectiv -26%.  

 
Din analiza d inamicii 

infracţiunilor de mare şi medie  
violenţă înregistrate în cursul 
anului 2014 şi care au condus 
la creşteri ale infracţionalităţii 
sesizate reiese că trendul 
înregistrat de acestea este 
unul descendent în cazul infracţiunilor de Lovire sau alte violenţe, ameninţare şi 
distrugere. 

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 

Criminalitatea contra patrimoniu lu i sesizată prezintă o tendinţă de scădere 
în perioada analizată. Astfel, numărul infracţiunilor de furt sesizate în această 
perioadă scade la 7.858(-3%), cel al tâlhăriilor la 225(-9%), iar cel al 
infracţiunilor de înşelăciune sesizate scade până la valoarea de 751(-29%). 
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De asemenea, numărul infracţiunilor de distrugere scade cu 8%(1.922 
fapte sesizate), iar tulburarea de posesie înregistrează o scădere de -28%, f iind 
înregistrate 375 astfel de sesizări. 

Din analiza situaţiei detaliate privind infracţiunile de furt sesizate rezultă o 
foarte uşoară creştere în mediul urban(+0,14%) şi o scădere pronunţată în 
mediul rural(-7,09%). Se evidenţiază rezultatele bune obţinute în mediul rural, 
unde s-a reuşit stoparea creşterilor înregistrate în prima parte a anului.  

Astfel, în această perioadă au fost înregistrate creşteri în ce priveşte 
furturile din societăţi comerciale(+42)(+4%) şi din buzunare(+62)(+33%), 
situaţie care impune orientarea dispozitivu lui stradal către prevenirea comiterii 
acestui gen de fapte în perioada următoare.  

În schimb, celelalte genuri de fapte din această categorie înregistrează 
scăderi semnif icative, respectiv cele din locuinţe(-7%), din societăţi comerciale 
comise prin efracţie(-17%), de auto (-57%), din auto(-13%), de cablu şi alte 
metale(-44%) şi de şi din bancomate cu 100%.  

 
Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase 
 
 
În perioada analizată, activităţile desfăşurate pentru 

combaterea infracţionalităţii pe această lin ie au înregistrat un 
trend ascendent. Astfel, au fost sesizate cu 53,33% mai multe 
infracţiuni în domeniul de referinţă(+48). Dintre acestea, 94 au 
fost la regimul arme lor şi muniţiilor, 7 la regimul substanţelor 
periculoase şi 34 la regimul fondului c inegetic şi protecţia 
vânatului. 
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare penală în domeniul de referinţă, în 
perioada analizată au fost constatate 147 infracţiuni(+56,38%), din care 90 la 
regimul armelor şi muniţiilor, 24 la regimul fondului cinegetic şi protecţia 
vânatului şi 28 la regimul substanţelor periculoase. 
De asemenea, au fost conf iscate 115(+21%) arme, 1.926(+1.570) articole 
muniţie, 2,5(+166%) kg materiale pirotehnice, 70(+50) litri produse pentru 
protecţia plantelor şi 510(+315) kg substanţe toxice, foarte toxice şi deşeuri 
periculoase. 
În ceea ce priveşte activitatea de autorizare şi eliberare permise, lucrătorii 
servic iulu i au eliberat în perioada analizată 223(-70) autorizaţii de armă, d in care 
134(-66) pentru arme letale şi 89(-4) pentru arme neletale, 91(-54) permise de 
armă,  au anulat 213(+103) permise de armă, au suspendat 22(-1) permise de 
armă şi au prelungit 213(-227) permise de armă. 
În prezent, în evidenţele serviciu lui specializat se regăsesc 4.254(-211) arme 
deţinute de persoane f izice care domiciliază pe raza judeţului, 2.307 dintre 
acestea f iind letale şi 1.947 neletale. 

CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ 

SITUAŢIA PERSOANELOR URMĂRITE INTERNAŢIONAL 
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În cursul anului 2014, I.P.J. Iaşi a primit 390 cereri de asistenţă 
poliţ ienească internaţională, din care  175 mesaje operative. 

Cele 195 de solicitări primite de către compartimentul de profil din cadrul 
Serviciului de Investigaţii Criminale au privit un număr de 179 cetăţeni români care 
au fost arestaţi, au comis sau sunt suspecţi de comiterea de infracţiuni pe teritoriul 
altor state. Din totalul de cereri de asistenţă, 61  au reprezentat solicitări de 
localizare, citare procedurală, identificare după fotografii şi notificări de 
documente. 

În cursul perioadei analizate, la nivelu l I.P.J. Iaşi au fost date în Urmărire 
Naţională  468(-19) persoane şi au fost rezolvate 503 (0). Un procent mare al 
persoanelor date în Urmărire Naţională o reprezintă persoanele dispărute  (370), 
din care 291 erau minori.  

În aceeaşi perioadă au fost date în Urmărire Internaţională 55(-19) 
persoane şi au fost rezolvate 98 (-7). La acest capitol predomină persoanele 
condamnate la închisoare cu executarea pedepsei în loc de detenţie, 41 f iind 
date în U.I. şi 86 rezolvate. 

DINAMICA LUCRĂRILOR ŞI DOSARELOR PENALE 

SITUAŢIA LUCRĂRILOR ŞI CAUZELOR PENALE  
LA NIVELUL I.P.J. IAŞI 

Anul 2014 comparativ cu 2013 
 
La începutul anulu i 2014, în evidenţele I.P.J. Iaşi existau 40.862 lucrări şi 

cauze penale înregistrate (+1.663)(+4%). În perioada analizată, au mai fost 
înregistrate 25.194 (+333)(+1%), totalizându-se astfel 66.056 lucrări şi cauze 
penale la nivelu l anului 2014(+3%). 

Din total au fost soluţionate 25.964 lucrări şi cauze penale 
(+2.767)(+12%), reprezentând 39% din totalul în lucru. 

Astfel, la f inalul perioadei  au rămas în lucru 40.092(-770)(-2%) lucrări şi 
cauze penale. 

Situaţia persoanelor arestate pe genuri de fapte şi subunităţi de poliţ ie ne 
oferă o imagine clară asupra diligenţelor depuse de lucrătorii de poliţ ie în această 
perioadă pentru înlăturarea pericolu lu i social existent. 

Din evidenţele 
deţinute la nivelu l 
Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă al 
I.P.J. Iaşi,  a rezultat că în 
cursul anulu i 2014 au fost 
reţinute sau arestate de 
către lucrătorii 
inspectoratului 203 
persoane. Dintre acestea, 
11 persoane au fost puse 
în libertate, în cazul a 150 
de persoane reţinute a fost dispusă măsura arestării, iar în cazul a 42 persoane, 
măsura arestării a fost dispusă în mod direct. 
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Urmare a prevederilor Noului Cod Penal, situaţia persoanelor faţă de care 

s-a d ispus măsura controlulu i jud iciar în perioada analizată se prezintă astfel: 
317 persoane au fost supuse acestui regim. Pentru 270 dintre acestea a fost 
dispusă măsura controlului judic iar, faţă de alte 3 persoane f iind d ispusă măsura 
controlului judic iar pe cauţiune, iar arestul la domic iliu a fost dispus pentru alte 
44 persoane. 

 
 

ACTIVITĂŢILE STRUCTURILOR DE SUPORT 

1. Serviciul Criminalistic 

Serviciu l Criminalistic al I.P.J Iaşi deţine laborator criminalistic acreditat 
“RENAR”.  
Expertizele realizate sunt credibile sub sig la 
RENAR, în orice instanţă europeană. 
 
Activităţi desfăşurate în cursul anului 
2014: 

 
• 5.366  cercetări la faţa locului; 
• 31.495 urme si mijloace materiale de 
probă; 
• 696  expertize şi rapoarte tehnico- ştiinţif ice; 
• 248 persoane testate cu tehnica  poligraf; 
• 2.624 f işe implementate  în sistemul IMAGETRAK; 
• 3.493 f işe dactiloscopice implementate in  sistemul AFIS.  

Situaţia identif icărilor în cauzele penale cu A.N. realizate de către lucrătorii 
Serviciului Criminalistic se prezintă după cum urmează: 
 

Identificări total / COMPARATIV CU 
PERIOADA SIMILARĂ  ANUL 2013 

Autori 888(966)-78 

Fapte 677(718)-41 

Cu sistemul AFIS 

- autori identificaţi 355 (323)+32 

Prin expertize şi constatări 

- autori identificaţi 192(246)-54 

Cu tehnica poligraf 

- autori identificaţi 98 (129-31 

Cu portrete robot 



 77 

(inclusiv Sistemul Imagetrak) 

- autori identificaţi 78(94)-16 

Prin marcări chimice 

- autori identificaţi 4(7)-3 

 
 

VI.1.4. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
 

În contextul lansării cererii de propuneri de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului HERCULE III, la nivelul Inspectoratului de 
Poliţ ie Judeţean Iaşi a fost revizuită şi promovată 
spre aprobare propunerea de proiect pentru 
achiziţionarea unui scanner portabil cu raze X, în 
valoare de 214.582 EUR, pentru uzul Serviciului de 
Investigare a Fraudelor, în desfăşurarea activităţilor 
specifice de combatere a contrabandei cu produse 
din tutun pe raza judeţului Iaşi şi mai ales în zona de 
frontieră cu Republica Moldova, în cadru l lin iei de 
finanţare “Asistenţă Tehnică în domeniul luptei 
împotriva fraudelor”.  

În cursul celui de-al doilea semestru al anului 2014, Inspectoratul de Poliţ ie 
Judeţean iaşi a promovat trei propuneri de proiect către Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Iaşi, după cum urmează: 

� “Creşterea capacităţii operaţionale a I.P.J. Iaşi în intervenţia la 
evenimentele sesizate de cetăţeni”. Proiectul are în vederea achiziţionarea 
de către Consiliu l Judeţean Iaşi a unui număr de trei autoutilitare marca 
Dacia Logan MCV, în valoare de 120.000 RON; 

� „Ghiduri de buzunar pentru siguranţa personală”, ce are în vedere tipărirea 
a patru tipuri de ghiduri cu tematică preventivă şi o valoare totală de 
10.000 RON, precum şi „Siguranţa ta contează”, în cadrul căruia se 
urmăreşte creşterea gradului de informare a cetăţenilor Municipiulu i Iaşi, 
pentru reducerea riscului de victimizare, cu un buget total aprobat de 
10.000 RON 

 
 

VI.1.5. ASIGURAREA MANAGEMENTULUI COMUNICĂRII 

� 1.539 interviuri TV şi intervenţii radio; 
� 14 conferinţe de presă; 
� 4052 articole apărute în presa centrală şi locală din care 998 pozitive, 

sugestive 3.048 neutre şi 6 negative, în care s-a făcut referire la activitatea 
poliţ iştilor ieşeni; 

� 14 solicitări scrise şi 3.190 solicitări verbale în baza Legii 544/2001, privind 
liberul acces la informaţii de interes public. 
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• total apeluri primite prin Sistemul Naţional 

Unic de Apeluri de Urgenţă 112 - 71.805 (- 
6.221)(-7,97%) din care cu intervenţie 
29.448 (+8,12%) apeluri, cu 2.391 apeluri 
mai multe faţă de anul 2013: 

• 16894 (+4,42%) apeluri primite din mediul 
urban; 

• 12554 (+13,10%) apeluri primite din 
mediul rural;    

• 5403 (- 2583)(- 32%) petiţii şi  649 (+72) 
(+9,98%) persoane primite în audienţă; 

• 88.316 (+636)(+0,71%) caziere judiciare 
eliberate din care 523 pentru persoane 

jurid ice; 
• 990 atestări pentru agenţi de pază, 152 avizaţi port armă; 
• 0 atestate pentru detectivi particulari; 
• 0 cabinet individual de detectivi particulari înfiinţat; 
• 0 societăţi comerciale de detectivi particulari înf iinţate; 
• 374(-36) eliberări autorizaţii port armă: 

• din care:  
• 244(-23) letale şi 130(- 13) neletale. 

• Permise de armă avizate= 246 (-503) 
 

VI.1.6. CONCLUZII DINAMICĂ INFRACŢIONALITATE 

 
� scade numărul infracţiunilor sesizate la nivelul judeţului Iaşi în mediul rural 

cu 89 (- 0,82%) faţă de anul 2013; 
� trendul înregistrat al infracţiunilor sesizate la nivelul anului 2014 este 

descrescător; 
� creşte numărul de infracţiuni flagrante sesizate cu 169 de infracţiuni (+ 

6,88%); 
� scad infracţiunile comise cu violenţă sesizate cu 273 (- 10%) infracţiuni, 

astfel: 
- numărul infracţiunilor de omor scade cu 8 (- 38%) de la 21 la 13; 
- numărul infracţiunilor de tentativă de omor scade cu 9 (- 25%) de la 36 

la 27; 
- numărul infracţiunilor de tâlhărie scade cu 21 (- 9%) de la 246 la 225; 
- numărul infracţiunilor de vătămare corporală scade cu 8 (-36%) de la 

33 la 22; 
- numărul infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea 

lin iştei publice scade cu 10            (- 15%) de la 67 la 57; 
- numărul infracţiunilor de ultraj scade de la 20 la 10 (-10; - 50%) iar 

asupra poliţ iştilor scade de la 9 la 5 (- 4; - 44%); 
� trendurile infracţiunilor care au dus la creştere (loviri sau alte alte violenţe, 

ameninţare şi distrugere) sunt descrescătoare; 
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� scad infracţiunile contra patrimoniului cu 911 (- 7%); 
� scade numărul total de infracţiuni de furt sesizate – 275 (- 3%); 
� scade numărul de infracţiuni din locuinţe cu - 61 (- 7%); 
� scade numărul de infracţiuni din S.C. prin efracţie cu – 30 (-17%); 
� scade numărul de infracţiuni din auto cu – 49 (- 13%); 
� scade numărul de infracţiuni de auto – 30 (-57%); 
� scade numărul de infracţiuni de animale – 52 (- 16%). 
� creşte numărul infracţiunilor stradale sesizate în flagrant;  
� deşi numărul total de infracţiuni de furt săvârşite în locuri stradale a 

crescut, în scădere se află: 
- furturile din S.C. (total) – 1 (5%); 
- furturile de auto – 27 (- 66%); 
- furturile din auto - 27 (- 9%); 
- de componente din exteriorul auto – 6 (- 5%). 

� scade cu 25 (- 26%) numărul faptelor penale sesizate săvârşite în şcoli şi în  
zona adiacentă acestora; 

� procent ridicat (134,34%) al soluţionării dosarelor cu AN faţă de cele 
înregistrate în perioada de analiză;  

� creşte numărul de lucrări şi cauze penale soluţionate cu 2767 (+12%), iar 
procentul de rezolvare din totalul în lucru este de 39%; 

� creşte cu 359 (+ 87%) a numărului de fapte de evaziune fiscală constatată; 
� diminuarea risculu i rutier prin scăderea cu 8 (- 2%) a numărului de 

accidente rutiere grave, a numărului de persoane decedate în urma 
acestora cu 13 (- 25%) şi a răniţilor grav cu – 7 (-2%), deşi numărul total 
de accidente rutiere este în creştere cu 8% (+ 65). 

� creşte numărul de activităţi operative, intervenţiile rapide la evenimente cu 
1804 (+ 257%), razii  + 27 (+ 37%), acţiuni cu efective lărgite cu 671 (+ 
23%), controalele directe cu 4952 (+ 23%); 

� creşte numărul de infracţiuni descoperite cu ocazia activităţii de prevenire în 
flagrant cu 492 (+ 15%) şi a celor descoperite în flagrant cu 209 (+ 7%).  

 

VI.2. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEA N IAȘI 
 

VI.2.1. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi s-au avut ca obiective 

prioritare următoarele: 
� Modernizarea instituţională şi implementarea mecanismelor de management 

pe principiile eficienţei, eficacităţii şi calităţii, precum şi consolidarea 
managementului printr-un rol activ al activităţii de control; 

� Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a 
structurilor de ordine publică în zonele de competenţă; 

� Crearea şi implementarea unui sistem eficient a activităţilor structurilor 
operative; 
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� Crearea şi implementarea unui sistem de management performant al resursei 
umane pentru eficientizarea tuturor structurilor I.J.J. Iaşi, precum şi creşterea 
nivelului de profesionalism al personalului; 

� Dezvoltarea unei culturi organizaţionale capabilă să răspundă provocărilor 
intra şi interinstituţionale; 

� Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu 
dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative care să asigure o 
capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii atribuţiilor 
specifice; 

� Modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Informatic şi de Comunicaţii în 
concordanţă cu multitudinea şi complexitatea misiunilor de asigurare şi 
restabilire a ordinii publice; 

� Implementarea unui sistem de pază modern şi eficient, menit să crească 
securitatea obiectivelor şi siguranţa cetăţeanului; 

� Consolidarea susţinerii publice şi a  încrederii în  I.J.J. Iaşi. 
 
 

VI.2.2.  ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE 
 

În anul 2014 structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Iaşi au executat misiunile specifice potrivit competenţelor, un rol 
important avându-l cele desfăşurate pentru asigurarea ordinii publice la 
manifestări cu un public numeros, astfel:  

- 34 manifestări de protest (marşuri, pichetări şi mitinguri);   
- 184 manifestări cultural-artistice şi relig ioase; 
- 101 manifestări sportive; 
- 8 vizite oficiale; 
- 94 alte acţiuni;  

 
Spre exemplificare, cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii 
publice au fost: 
 

� Asigurare ordinii publice pe timpul manifestărilor religioase prilejuite de 
„Botezul Domnului”,  pe raza judeţului Iaşi;  

� Participarea la asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul 
manifestărilor publice organizate de „24 Ianuarie – Unirea Principatelor 
Române”;   

� Au fost organizate şi coordonate misiunile de asigurare a ord inii şi siguranţei 
publice cu ocazia desfăşurării competiţiilor şi a jocurilor sportive pe raza 
judeţului Iaşi, misiuni cu grad de risc fiind cele executate cu prilejul meciurilor 
de fotbal din cadrul Ligii  I şi a III-a de Fotbal a României; 

� Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestărilor 
relig ioase prilejuite de ,,Învierea Domnului”; 

� Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică premergător şi pe timpul 
alegerilor europarlamentare din România;   

� Asigurarea ordinii publice, la manifestarea relig ioasă de beatificare a 
Episcopului martir Anton Durcovici organizată de Episcopia Romano-catolică 



 81 

Iaşi pe stadionul „Emil Alexandrescu” din municipiu l Iaşi, în ziua de 
17.05.2014;  

� Asigurarea măsurilor de ordine şi protecţie a lucrărilor scrise susţinute la 
„Bacalaureat 2014” în ambele sesiuni de examen precum şi în cadrul 
examenului de titularizare pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul 
preuniversitar;  

� Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul „Raliulu i Iaşulu i” 
şi Turului Cic list al României; 

� Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestărilor 
prileju ite de  ”Festivalu l Internaţional al Educaţiei”, ”Festivalul Iaşul Medieval”, 
“Festivalul Studenţilor Ieşeni - FEstudIS”, “Festivalu l Berii”,  „Z ilei 
Absolventului”, “„Zilele Municipiulu i Paşcani”, „Zilele Oraşulu i Tg. Frumos”, 
Festivalulu i Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Cătălina”, etc.; 

�  Asigurarea ordinii publice la manifestările religioase de la Mănăstirea Hadâmbu 
din judeţul Iaşi. 

� Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul vizitelor oficiale pe raza 
judeţului Iaşi a Preşedintelui Senatului Românie i şi a Prim Ministrului României, 
precum şi a altor demnitari români sau străini. 

� în perioada 10-16.10.2014, au fost asigurate masurile de ordine publică pe 
timpul manifestărilor prilejuite de „Sărbătorile Iaşului”; 

� Asigurarea ordinii publice la manifestările de protest spontane organizate în 
zona Piaţa Unirii din municipiul Iaşi, în zona Prefecturii Iaşi şi Piaţa Palatului 
Culturii pe timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 
România; 

� Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică premergător şi pe timpul 
celor două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale din România; 

 
Pe linia executării acţiunilor de intervenţie, în anul 2014, în mod 

independent, s-au executat 100 misiuni.  Menţionăm faptul că toate intervenţiile 
la so lic itare apel unic de urgenţă „112” care au fost executate în dispozitive mixte 
cu organele de poliţie au fost cuantificate de către structurile de poliţ ie. 

 
În anul 2014 la nivelul I.J.J. Iaşi nu au fost executate misiuni de 

restabilire a ordinii publice - intervenţii în forţă pentru restabilirea ordin ii 
publice sau intervenţii la solicitarea altor structuri. 

 
 

VI.2.3.  PARTICIPAREA LA MENŢINEREA ORDINII PUBLICE 
 

În urma analizelor desfăşurate cu structurile de poliţ ie şi în baza solicitărilor 
acestora la nivelul I.J.J. Iaşi s-au executat 3122 de misiuni de menţinere a 
ordinii publice, folosindu-se un efectiv de 10506 jandarmi, în dispozitive 
independente şi mixte poliţist-jandarm, pentru menţinerea unui climat 
corespunzător de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor cu violenţă stradală. 
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PROTECŢIA INSTITUŢIONALĂ, SUPRAVEGHEREA ŞI ORDINEA 
PUBLICĂ ÎN ZONA OBIECTIVELOR DIN COMPETENŢĂ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, ale Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, H.G. 301/2012 pentru 
aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, H.G. 1486/2005 
privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective 
de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Iaşi asigură paza şi protecţia instituţională unui număr de 27 obiective. 

 
 

Concomitent cu executarea acestor misiuni, I.J.J. Iaşi a asigurat menţinerea 
ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor, la 
instanţele judecătoreşti, cu efective din cadrul structurii mobile, în 25 săli de 
judecată, dispuse în 4 localităţi.  

S-a asigurat paza şi protecţia transporturilor cu caracter special, paza şi 
protecţia transporturilor de bunuri şi valori, asigurarea pazei şi protecţiei 
transporturilor de corespondenţă clasif icată. 
 

 
VI.2.4.  PREVENIREA ŞI COMBATEREA FAPTELOR ANTISOCIALE 

 
În anul 2014 s-au obţinut următoare rezultate: 
Infracţiuni: 145 (44 independente şi 101 în cooperare cu poliţia) 
Procese verbale de contravenţie: 4332 
Mandate de aducere:  2056 
 
Activităţi de prevenire 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi a planif icat şi desfăşurat în cadrul 

programelor de prevenire un număr de 349 de activităţi cu caracter informativ - 
preventiv. 

 
Activităţile preventiv-educative s-au desfăşurat în scopul influenţării stării 

infracţionale şi contravenţionale, în sensul reducerii acesteia în mediile/zonele în 
care lucrătorii Jandarmeriei desfăşoară activităţi de prevenire a faptelor 
antisociale. 

În perioada supusă analizei, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi a 
participat activ la şedinţele grupurilor interinstituţionale de lucru din care face 
parte, după cum urmează: 

 - Grupul de lucru mixt pe problemele romilor; 
 - Comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar; 
 - Echipa interinstituţională de lucru împotriva traficului de persoane; 
 - Echipa intersectorială locală privind violenţa în familie şi asupra 

copilului. 
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VI.3. INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
IAȘI  

 
 

Pe linia activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice  
 În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60/02.03.2010, în activitatea de 
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, structurile din cadrul I.T.P.F. Iaşi de pe 
raza judeţului Iaşi au cooperat cu I.P.J. Iaşi, I.J.J. Iaşi şi I.S.U.J. Iaşi, ca forţe de 
sprijin, prin organizarea de şedinţe tactice lunare stabilite de structurile locale de 
poliţ ie ori în cadrul comandamentelor operaţionale constituite cu prilejul diferitelor 
manifestări sau situaţii de urgenţă. Acestea au vizat: 
 

- schimbul de date şi informaţii de interes operativ; 
- optimizarea angrenării resurselor umane şi logistice; 
- iniţ ierea, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune; 
- trasarea sarcin ilor specifice menite să conducă la menţinerea ordinii şi 

siguranţei publice şi asigurarea unui climat de siguranţă corespunzător; 
- monitorizarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice 

nefavorabile.  
 

A. În sistem integrat , la n ive lu l st ructurilor p.f. de pe raza judeţulu i s-au  
desfăşurat  653 m isiun i co mune, ast fel: 

- 264 misiun i având ca princ ip al scop creşterea vizibilităţ ii e lementului 
poliţ ienesc în zonele de risc criminogen şi asigurarea interoperabilităţ ii st ructurilor 
implicate pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţ ional; 

- 380 misiuni executate cu ocazia desfăşurării unor manifestări publice (24 
Ianuarie 2014, Ediţ ia XXII a Sărbătorilor Iaşu lui din 14.10.2014, etc); 

- 9 m isiun i executate pentru punerea în ap licare a unor p lanu ri de 
măsu ri la n ive lu l S.P.R. din cad ru l I.P.J. Iaşi.  
  
B. Activităţi specifice în cadrul comandamentelor operaţionale: 
 

a) 9 comandamente pentru menţinerea şi asigurarea măsurilor de ordine şi 
siguranţă publică cu ocazia desfăşurării unor manifestări publice culturale sau 
relig ioase: 

● cu ocazia manifestărilor prileju ite de ziua de 24 ianuarie 2014 (în cadrul 
Comandamentului Operaţ ional const ituit la sediul I.P.J. Iaşi); 

● în data de 19.03.2014, cu ocazia v izitei oficia le a Preşedintelui României şi al 
Preşedintelui R.Moldova, la Iaşi (în cadru l Comandamentului Operaţ ional const ituit 
la sediul I.J.J. Iaşi);  

● în  perioada 24-25.05.2014, cu ocazia alegerilor reprezentanţ ilor României 
pentru Parlamentul European(în cadrul Comandamentului Operaţ ional const ituit  la 
sediul I.P.J. Iaşi); 

● în perioada 09-15.10.2014, cu ocazia manifestărilor re lig ioase şi culturale 
prileju ite de Sărbătoarea “Sf.Cuvioase Parascheva” şi Zile le Iaşulu i (în cadrul 
Comandamentului Operaţ ional const ituit la sediul Mit ropoliei Iaşi); 

● în perioada 11-15.10.2014, cu ocazia manifestărilor re lig ioase şi culturale 
prileju ite de Sărbătoarea “Sf.Cuvioase Parascheva” şi Zile le Iaşulu i (în cadrul 
Comandamentului Operaţ ional const ituit la sediul I.P.J. Iaşi); 
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● în data de 18.10.2014, cu ocazia gest ionării şi coordonării act ivităţ ilor de 
menţ inere a ordinii publice prilejuite de organizarea la Iaşi de către A lianţa Creşt in 
Liberală a unui m it ing electoral în municipiul Iaşi (în cadrul Comandamentului 
Operaţ ional const ituit  la sediul I.P.J. Iaşi); 

● în perioada 01-03.11.2014, cu ocazia desfăşurării a legerilor pentru 
Preşedintele României, turul I (în cadrul Comandamentului Operaţ ional const ituit 
la sediul I.P.J. Iaşi); 

● în perioada 15-17.11.2014, cu ocazia desfăşurării a legerilor pentru 
Preşedintele României, turul II (în cadrul Comandamentului Operaţ ional const ituit 
la sediul I.P.J. Iaşi); 

● în data de 30.11.2014, cu ocazia planif icării act ivităţ ilor şi m isiunilor, în 
contextul alegerilor parlamentare din R.Moldova din 30 noiembrie 2014. 
 

b) 4 comandamente pentru monitorizarea şi adoptarea măsurilor specifice în 
cazul situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice nefavorabile: 

● în perioada 25-27.01.2014, în cadrul Comandamentului Operaţ ional 
const ituit  la nivelul I.S.U.J. Iaşi pentru gest ionarea situaţ iilor de urgenţă generate 
de fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă; 

● în perioada 29-30.01.2014, în cadrul Comandamentului Operaţ ional 
const ituit  la nivelul I.S.U.J. Iaşi pentru gest ionarea situaţ iilor de urgenţă generate 
de fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă; 
 ● în perioada 15-16.05.2014, în cadrul Comandamentului Operaţ ional 
const ituit  la nivelul I.S.U.J. Iaşi pentru gest ionarea fenomenelor meteorologice 
periculoase; 
 ● în perioada 29-30.12.2014, în cadrul Comandamentului Operaţ ional 
const ituit  la nivelul I.S.U.J. Iaşi pentru gest ionarea situaţ iilor de urgenţă generate 
de fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă. 

 
 

VI.4. AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 
CENTRUL REGIONAL IAŞI 

 
VI.4.1.  Proiecte și campanii de prevenire 

 

Centrul regional Iaşi a desfăşurat  2 proiecte de prevenire ale ANITP 
(structura centrală) „The NO Project” având ca partener Bancpostul şi 
„Prevent ion.Ident ificat ion. Protect ion” la nivel local şi 4 campanii de prevenire 
„Nepăsarea ne face complici” şi „V ict imă a t raficului de persoane poţ i fi chiar tu!” a 
ANITP, caravana „Freedom Tour” a ONG eLiberare Bucureşt i din luna octombrie şi 
„Exploatarea ucide suflete” a ANITP: 

„Nepăsarea ne face complici”  
             Scopul campaniei:  
� creşterea gradul de informare şi conşt ient izare a publicului asupra 

riscurilor t raficulu i de persoane prin exploatare sexuală şi a turismu lui sexual.. 
In ţara noastră grupul ţ inta( principal al campaniei de prevenire este 
reprezentat de t inerii din inst ituţ iile de învăţământ şi comunităţ ile şcolare 
(profesori şi părinţ i), actorii guvernamentali şi neguvernamentali care 
act ivează la nivel local, precum şi publicul general. 
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Mesajul campaniei de prevenire din România pune accentul pe ideea de 
responsabilitate socială şi atrage atenţ ia asupra importanţei şi necesitaţ ii 
implicării fiecărui indiv id în prevenirea t raficului de persoane. 

Caravana „Freedom Tour” a ONG eLiberare - proiectul a constat  într-o 
deplasare a unei caravane (micobuz de 6 persoane) cu voluntari ai Asociaţ iei 
Eliberare prin principalele oraşe ale  ţării şi diseminarea de materiale prevent iv-
informat ive despre t raficul de persoane. 

„Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu!” 
             Scopul campaniei:  

� prevenirea t raficului de persoane în vederea exploatării sexuale. 
 
  Obiect ivele campaniei: 

� creşterea gradului de informare a grupului ţ intă cu privire la riscurile 
asociate exploatării sexuale; Necesitatea informării cont inue a populaţ iei, în 
special a t inerei generaţ ii, asupra adoptării unei conduite prevent ive; 

„Exploatarea ucide suflete” 
Scopul campaniei:  
� Scopul campaniei este acela de a contribui la reducerea cererii d in 

perspect iva principalelor forme de exploatare (sexuală, muncă, cerşetorie). 
 

  Obiect ivele campaniei: 
� informarea şi sensib ilizarea opiniei publice cu privire la imp licaţ iile t raficului 

de persoane, în principalele sale forme de manifestare (exploatare sexuală, 
muncă forţată şi obligarea la pract icarea cerşetoriei); cunoaşterea şi 
respectarea prevederilor legale din domeniul t raficului de persoane. 
 

 
 

Nr. 
crt . 

Campanii Număr act ivităţ i Număr beneficiari 

1 Nepăsarea ne face 
complici 

28 1120 

2 V ict imă a t raficului 
de persoane poţ i fi 
chiar tu! 

36 1500 

3 Freedom Tour 8 600 
4 Exploatarea ucide 

suflete 
13 900 

 
VI.4.2.  Cooperare interinstituțională 

 
Evenimente 

Centrul regional a organizat  în anul 2014, 3 întâlniri de lucru ale grupurilor 
interinst ituţ ionale de la nivelul judeţelor Iaşi şi Vaslui şi a part icipat  şi uneori 
susţ inut act ivităţ i de prezentare a fenomenului de t rafic de persoane sau a 
act ivităţ ilor desfăşurate de ANITP în cadrul unor seminarii, conferinţe, mese 
rotunde, întâlniri etc. ce au prezentat  şi aspecte legate de t raficul de persoane din 
care menţ ionăm: 
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Atelier de lucru în cadrul proiectului „Prevent ion.Ident ificat ion. Protect ion 
addressing ant i- t raficking” a ANITP, întâlnire pentru prezentarea proiectului “the 
No proiject” a Bancpost  la Liceul de Artă Octav Băncilă, seminar DAC, ,,Targul 
Proiectelor Comunitare’’ organizat  de Fundaţ ia ,,World V ision’’ la împlinirea a 5 ani 
de act ivitate in domeniul dezvoltării comunitare in judetul Vaslui şi dezbatere 
privind cont inuitatea unor programe si act ivităţ i de prevenţ ie/informare pe linia 
t raficului de persoane în zona  Negreşt i, judeţul Vaslui, Inst itutul Intercultural 
T imişoara prin facilitator local Simona Popa a desfăşurat  un seminar în cadrul 
proiectului România, Interculturala privind integrarea resort isanţ ilor ţărilor terţe şi 
a reprezentanţ ilor unor ONG din Iaşi, part icipare la deschiderea celei de a XXII-a 
ediţ ii a taberei de agrement Muncel de DJST Iaşi, CPECA Iaşi „Dialogul anual ala 
societăţ ii civile”, ISJ Iaşi Conferinţa de închidere a proiectului t ransfrontalier 
„Plat forma virtuală pentru schimb transfrontalier între t ineri”, IPJ Iaşi „Săptămâna 
Prevenirii Criminalităţ ii”, IJJ Iaşi dezbatere cu tema „Prevenirea şi Combaterea 
violenţei în mediul şcolar” etc. 

 
Instruiri 

- 130 de poliţ işt i (de front ieră, de proximitate, ai st ructurii locale) au fost 
instruiţ i în 6 sesiuni conform planului comun de cooperare cu Şcoala de Formare 
Iniţ ia lă şi Cont inuă a Personalului Poliţ ie i de Front ieră. Sesiunile de instruire  au 
avut ca teme “Prevenirea şi combaterea t raficului cu fiinţe umane”, “Migranţ ii – 
proceduri şi tehnici de contracarare a t raficului de fiinţe umane”, “legăturile 
interinst ituţ ionale în asigurarea ordinii şi lin işt ii publice-competenţe ANITP”. Au 
fost  dezbătute situaţ ii priv ind ident ificarea vict imelor t raficului de persoane în 
special minori, modalităţ ile procedurale de aplicat  în cazurile ident ificării acestora 
şi competenţele în materie, ident ificarea vict imelor t raficului de persoane din 
rândul migranţ ilor, legislaţ ia aferentă, statutul azilantului, situaţ iile de 
vulnerabilitate şi int rarea în sfera t raficului de persoane transfrontalier, migranţ i, 
resort isanţ i din ţările terţe, statutul refugiaţ ilor şi drepturile acestora pe linia 
t raficului de persoane. 
 

VI.5. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi 
(CPECA IAŞI) 

 
VI.5.1.  SCURT ISTORIC 

 
Agenţia Naţională Antidrog funcţ ionează ca organ de specialitate cu 

personalitate juridicã în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcţ ionarea Ministerului Administ raţ iei şi Internelor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale 
Hotãrârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţ ionarea 
Agenţ iei Naţ ionale Ant idrog. 

CPECA Iaşi are, la nivel judeţean, rol de coordonare, monitorizare, 
cooperare şi oferire de servicii de prevenire a consumului de droguri în şcoală, 
familie şi comunitate şi oferire de servicii de asistenţă integrată persoanelor 
consumatoare de droguri. 
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Totodată, Centrul colectează datele cu privire la furnizarea de 
servicii de prevenire şi asistenţă de la inst ituţ iile publice şi private de la nivel 
judeţean, le centralizează şi le t ransmite către A.N.A.,  aceasta îndeplinind rolul 
de punct focal naţional în Reţeaua europeană de informaţii privind 
drogurile şi toxicomania (REITOX), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliu lui din 12 decembrie 2006 privind 
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie, Serviciul Observatorul 
Român de Droguri şi Toxicomanie din cadrul ANA întocmeşte anual, pe baza 
datelor furnizate de CPECA, raportul naţional privind evoluţ ia şi nivelu l t raficului 
şi consumului ilicit  de droguri, pe care îl înaintează, prin Ministerul Afacerilor 
Interne, Guvernului Român iei şi organ ismelor internaţ ionale abilitate să asigure 
aplicarea prevederilor convenţ iilor internaţ ionale, în conformitate cu acordurile 
rat ificate de România.  

În contextul creşterii constante, în ult imii ani, a accesării servic iilor 
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Ant idrog Iaşi, precum şi a serviciilor 
specifice ale Min isterului Sănătăţ ii d in teritoriu, de către persoane consumatoare  
de alcool, heroină, cannabis şi noi substanţe cu proprietăţ i psihoact ive, 
răspândirea fenomenului de t rafic şi de consum al drogurilor la nivel naţ ional, 
diversif icarea t ipurilor de substanţe cu conţ inut  stupefiant  şi psihotrop, a locurilor 
de consum a acestora, creşterea consumului de substanţe şi a numărului 
consumatorilor de alcool, tutun şi droguri în rândul populaţ iei şi, îndeosebi, în 
rândul t inerei generaţ ii, scăderea vârstei pentru debutul în consum, const ituie 
probleme acute ale societăţ ii româneşt i.  

Şi în anul 2014, act ivitatea  CPECA Iaşi, se derulează pe fondul cont inuării 
accesului copiilor şi t inerilor, la noile substanţe cu proprietăţ i psihoact ive, în pofida 
aplicării prevederilor legale locale şi naţ ionale în vigoare şi, în special pentru 
judeţul Iasi, pe fondul stabilizării accesării serviciilor de asistenţă de către 
persoanele consumatoare de droguri „legale” şi de risc şi a creşterii accesării 
serviciilor de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri de mare risc 
(cocaină, heroină).   

În urma demersurilor efectuate de către şeful CRPECA Iaşi, a bunei 
colaborări şi a înţelegerii de către autorităţ ile locale a impactului fenomenului 
drogurilor, cât  şi a importanţei unei at itudini imp licate, pro-act ive, au fost  obţ inute 
2 puncte de lucru: unul în  fostul sediul al Primăriei mun. Paşcani, jud. Iaşi şi a ltul 
în cart ierul Tătăraşi, mun. Iaşi, în incinta Clubului Pensionarilor, ce urmează a fi 
mobilate şi folosite ca puncte de informare şi de oferire de servicii de consiliere. 

Propunerea înfiinţării unei comunităţ i terapeut ice, pentru completarea 
lanţului terapeut ic al consumatorilor de droguri, s-a soluţ ionat în judeţul Iaşi, în 
anul 2014, prin alocarea de către Consiliu l Judeţean Iaşi a spaţ iului din fostul 
Centru de plasament, din comuna Hălăuceşt i, jud. Iaşi, în care dorim să realizăm 
un  Centru de zi pentru aprox. 100 de t ineri din jud. Iaşi, persoane aflate în 
programe integrate de t ratament pentru consum de droguri, prin implicarea 
actorilor sociali, a ONG-urilor locale şi atragerea fondurilor europene. 

 
Strategia Judeţeană Antidrog   

În perioada ianuarie – mai 2014, echipa CPECA Iaşi a lucrat  la adaptarea 
Strategiei Naţ ionale Ant idrog 2013 – 2020, la nevoile judeţene, a fost  întocmită 
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diagnoza locală şi t ransmisă inst ituţ iilor partenere propunerea SJA–PA, a fost 
realizată dezbaterea grupului de lucru privind avizarea, aprobarea si 
implementarea documentelor programat ice SJA-PA, finalizându-se ast fel: 

Strategia Judeţeană Ant idrog Iaşi 2014 – 2020 şi Planul de Acţ iune 2014 – 
2016, aprobate şi însuşite prin Hotărârea Consiliulu i Judeţean Iaşi nr. 200 / 
15.07.2014 şi Ordinul Prefectului Judeţului Iaşi nr. 113 / 24.06.2014  

 
VI.5.2.  SITUAŢIA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI DE DROGURI ÎN A NUL 

2014 ÎN JUDEŢUL IAŞI 
 

Din datele t ransmise de către  Brigada de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Iaşi pentru anul 2014 reiese următoarea situaţ ie: au fost  confiscate 
0,5 gr. Cocaina, 8 comprimate ecstasy, 5 gr. Pulbere MDMA / MDA, 4272 gr. 
Canabis, 1029 gr. Substanţe psihoact ive (droguri în valoare de 758 000 lei) şi au 
desfiinţat 2 culturi ilegale de canabis. 

Conform delegărilor emise de procurorii DIICOT ST Iaşi, poliţ işt ii Serviciu lui 
Ant idrog au efectuat  acte de urmărire penală, fiind finalizate cercetările în anul 
2014, în 133 dosare şi au fost  t rimişi în judecată 38 de inculpaţ i pentru comiterea 
a 109 infracţ iuni, în special prevăzute de Legea 143 / 2000. 

Fenomenul t raficului de droguri a avut următoarele forme de manifestare 
pe raza de competenţă a BCCO Iaşi:  

� Datorită cererii mari de droguri de risc, în special skunk şi haşiş, s-au 
înregist rat  cele mai multe dosare, majoritatea cu caracter t ransfrontalier, drogurile 
fiind aduse din Spania, Olanda, Italia şi Grecia.  

� S-au înregist rat  cazuri de consum şi t rafic de canabis obţ inut  din 
flora spontană. 

� S-a instrumentat  un dosar privind operaţ iuni interzise cu substanţe 
psihoact ive (1kg) aduse din China.  

� Au fost  cazuri de t rafic şi consum de droguri în mediul penitenciar 
� S-au instrumentat  2 dosare privind cult ivarea canabisului outdoor în 

zonele rurale. 
Sursa BCCO Iaşi 
Lucrătorii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi nu au 

instrumentat  cauze ce au avut ca obiect  t raficul şi/sau consumul ilicit  de droguri, 
pe raza judeţului Iaşi în anul 2014; însă la începutul aceluiaşi an, Biroul 
Combaterii Migraţiei Ilegale şi a Infracţ ionalităţ ii T ransfrontaliere a comunicat 
BCCO Iaşi, date referitoare la unele persoane de pe raza judeţului Iaşi, implicate în 
t raficul şi consumul ilicit  de droguri. Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Iaşi a procedat la confiscarea unei cant ităţ i de 550 g droguri de 
risc, int rodusă în tară pe ruta Suedia-Italia-România, urmare a existenţei unei 
reţelei de criminalitate organizată cu implicaţ ii t ransfrontaliere pe raza judeţelor 
Neamţ şi Iaşi, fiind t rimise în judecată 4 persoane. 

În acelaşi an, poliţiştii din cadrul  Serviciului  Rutier Iaşi au depistat 
în t rafic 303 conducători auto aflaţ i sub influenţa consumului de băuturi 
alcoolice, sancţ ionaţ i conform OUG 196/2002 RMCU; 1 conducător auto sub 
influenţa consumului de stupefiante sau psihotrope, sancţ ionate conform art . 336 
alin 2 - NCP. 
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În cursul anului 2014 pe rolul Tribunalului Iaşi, au fost înregistrate 19 
dosare în care au fost trimise în judecată un număr de 39 de persoane, iar un 
număr de 43 de persoane au fost condamnate pentru  săvârşirea 
infracţiunilor la regimul drogurilor,  în cauze  penale  soluţionate. 

Consumul de droguri la nivelul judeţului Iaşi a determinat un 
număr total de 470 de cazuri de  urgenţe medicale:  

Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” Iaşi – Unitatea de Primire 
Urgenţe, a raportat în anul 2014, un număr de 247 de cazuri de copii intoxicaţi 
cu substanţe psihoactive, dintre care: un număr de 58 de copii au consumat 
droguri de risc şi/sau de mare risc (substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 
canabis, marijuana, opiacee, amfetamine); 104 copii au consumat abuziv 
alcool etilic, iar 83 de copii au ingerat medicaţie psihotropă şi substanţe 
volatile. 

Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” Iaşi– Unitatea de Primire Urgenţe, a 
raportat în anul 2014, un număr de 223 de cazuri de persoane cu abuz de 
substanţe psihoactive, dintre care: 42 de persoane au consumat abuziv 
droguri de risc şi/sau de mare risc şi un număr de 181 de persoane au abuzat de 
automedicaţie psihotropă. 
 Admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri:  
În  anul 2014 CRPECA Iaşi a înregistrat  un număr de 1334 fise ale  persoanelor 
admise la tratament pentru consum de substanţe psihoactive  de către Spitalul 
Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi, astfel:  1203 au consumat abuziv alcool, un 
număr de 57  persoane au consumat droguri de risc şi/sau mare risc (1 cocaină, 1 
ecstasy, 1 cofeina, 5 metadonă, 9 opiacee/heroina, 5 substanţe 
volatile/prenandez, 10 canabis/marijuana) , iar un număr de 97 de persoane au 
primit tratament pentru automedicaţie psihotropă (benzodiazepine). 

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, a 
înregistrat în anul 2014 un număr de 164 de persoane care au beneficiat de 
serviciile de asistenţă, astfel:  

• 95  de consumatori incluşi în management de caz – 41 canabis 
/marijuana / haşiş; 22 SNPP; 12 alcool; 13 opioide / heroină; 6 
policonsum de droguri de mare risc; 1 MDMA. 

• 24 consumatori (canabis, heroina, metadona, SNPP) informaţ i şi 
consiliaţ i neincluşi în managementul de caz  

• 55 persoane informate şi consiliate - aparţ inători ai consumatorilor 
de droguri  

 
 
VI.5.3.  REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 
A. Prevenirea consumului de droguri în şcoală, familie şi comunitate 

 
În conformitate cu atribuţ iile ce-i revin, CRPECA Iaşi desfăşoară campanii şi 

implementează proiecte de prevenire a consumului de droguri în fam ilie, în mediul 
şcolar şi în comunitate, punându-se însă accentul pe t ineri, ei const ituind de multe 
ori grupul ţ intă al proiectelor. 

Concursul naţional mesajul meu antidrog, ediţia a XI a  
„Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri” 
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Scop: menţ inerea la un nivel scăzut  a consumului de droguri şi reducerea 
cazurilor de noi consumatori în rândul populaţ iei din învăţământul preuniversitar. 

Perioada de derulare: mart ie – iunie 2014 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Iaşi 
Rezultate: 5 act ivităţ i IEC, 46 de lucrări înscrise în concurs (arte vizuale, 

eseu, fotografie, film, sport),  coordonate de 16 cadre didact ice 49 elevi 
part icipanţ i,  1 comunicat de presă, 12 lucrări câşt igătoare a locului I la faza 
judeţeană, 1 lucrare câşt igătoare a locului I secţ iunea eseu literar la faza 
naţ ională. 

 
Programul Naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun” - Anexa la 

ordinul Minist rului Educaţ iei, Cercetării, T ineretului şi Sportului nr. 4292/2011 
privind structura anului şcolar 

Scop: ANA propune implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a cadrelor 
didact ice, în act ivităţ i nonformale, care să le valorizeze talentele, preocupările 
extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. 

Perioada de derulare: 07 - 11 aprilie 2014  
Parteneri : ISJ Iaşi şi şcoli, licee ieşene, Palatul Copiilor  
Rezultate: 9 propuneri /modele de lecţ ii didact ice ant idrog t ransmise de 

specialişt ii CPECA Iaşi către ISJ Iaşi, 37 de şcoli part icipante, 243 de cadre 
didactice, 2345 elevi implicaţi în act ivităţ i didact ice extraşcolare şi alternat ive 
de petrecere a t impului liber, 79 activităţi de educaţie nonformală  

 
Campania naţională  Ziua Mondială fără Tutun - 31 mai  -  „Accize 

mai mari la tutun, mai puţine decese şi boli” 
Scop: informarea şi sensibilizarea asupra riscurilor consumului de tutun şi 

promovarea prevederilor OMS / Convenţ iei  Cadru asupra Tutunului. 
Perioada de derulare: 26 –31 mai 2014 
Parteneri: ISJ Iaşi, Centrul Regional de Sănătate Publică, Spitalul Clin ic de 

Recuperare Iaşi, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi. 
Rezultate: 60 activităţi de informare in 11 licee si 6 şcoli 

gimnaziale coordonate de 64  profesori fiind informaţi 1200 elevi din 
judeţul Iaşi. S-a transmis comunicat de presă. 

 
Campania naţională  26 iunie – Ziua Internaţională Împotriva 

Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri  - „Tulburările legate de 
consumul de droguri pot fi prevenite şi tratate!” 

Scop: întărirea şi sprijinu l st rategiilor bazate pe implicarea comunităţ ii, 
susţ inând implicarea cetăţenilor în polit icile de răspuns. 

Perioada de derulare: 22 – 26 iunie 2014 
Parteneri: Palatul Copiilor Iaşi, Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel” – Iaşi, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi 
Rezultate:  2 activităţi realizate în cadrul campaniei cu suportul 

partenerilor, o slujbă de comemorare pentru persoanele care au fost 
răpuse de abuzul de droguri; 1 comunicat  de presă. 

A fost lansată Strategia Judeţeană Antidrog 2014 – 2020 şi Planul 
de Acţiune 2014 - 2016 în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Iaşi 
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 Campania  naţională - Deschiderea anului şcolar 2014 – 2015 
Scop: T ransmiterea mesajului de bun augur în noul an şcolar  către cadre 

didact ice, elevi, studenţ i şi părinţ i cu sprijinul CPECA Iaşi în derularea act ivităţ ilor 
ant idrog..  

Perioada: 15 septembrie – 01 octombrie 2014 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,  Palatul Copiilor Iaşi,  

Universităţ i ieşene  
Rezultate: 2 act ivităţ i în Colegii Naţ ionale ieşene, 20 de cadre didact ice şi 

110 elevi, 1 act ivitate la Palatul Copiilor Iaşi – 10 cadre didact ice şi 150 copii, t ineri 
şi părinţ i, 2 act ivităţ i la 2 universităţ i ieşene – 30 cadre didact ice, 800 studenţ i, s-
au dist ribuit  5 afişe din proiectul „Fii atent!” şi 100 de fluturaşi din proiectul 
TPTFD, pentru  promovarea serviciilor CPECA. 

 
Campanie Naţională 20 noiembrie 2014 – Ziua Naţională fără 

Tutun  „Ajută-mă să cresc!” 
Scop: informarea şi sensibilizarea asupra riscurilor consumului de tutun şi 

de promovare a prevederilor OMS / Convenţ iei  Cadru asupra Tutunului. 
Perioada de derulare: 17 - 21.11.2014 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; D irecţ ia de Sănătate Publică 

Iaşi;  
Rezultate: 60 şcoli, 78 activităţi IEC, 204 cadre didactice 

implicate, 3075 beneficiari direcţi 
Materiale realizate şi dist ribuite:  electronic - 1 Model de lecţ ie, 1 

prezentare ppt , 3 spoturi documentare, 1 material informat iv, 100 afişe şi 200 
flyere ANA  

 
Programul naţional de VOLUNTARIAT antidrog conform 

metodologiei ANA 
Scop - Promovarea voluntariatului, implicarea t inerilor in acţ iuni de 

voluntariat  în prevenirea consumului de droguri în şcoală, familie şi comunitate.  
Perioada: ianuarie – decembrie 2014  
Rezultate: 68 de activităţi derulate cu sprijinul voluntarilor – 160 

ore de lucru; 16 voluntari activi; 3 proiecte locale implementate cu 
sprijinul voluntarilor ; 12 vizite la inst ituţ iile  şi ONGurile locale, ocazionate de 
sărbătorile de iarna– 20 ore - 5 voluntari imp licaţ i  

 
Proiect local „Gândesc, deci evit!” 
Scop: constă în informarea şi educarea elevilor în scopul prevenirii 

consumului de alcool, tutun şi droguri. 
Perioada: septembrie 2013 – iunie 2014 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean  Iaşi, Liceul tehnologic Economic 

de Turism 
Rezultate în 2014:  5 activităţi informare educare conştientizare,  

180 de elevi şi 15 cadre didactice,  10 părinţi informaţi,  
 
Proiect local „Fii conştient, drogurile îţi opresc zborul” 
Scop: informarea şi educarea elevilor în scopul prevenirii consumului de 

alcool, tutun şi droguri prin  imp licarea comunităţ ii şcolare în  act ivităţ i extraşcolare 
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care să promoveze un st il de viaţă sănătos, prin intermediul cărora să se 
promoveze mesaje pozit ive ant idrog. 

Perioada: anul şcolar 2014 – 2015 
Parteneri: Comunitatea rurală Prisacani şi Măcăreşt i, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Iaşi,Organizaţ ia Salvaţ i Copiii Iaşi, Poliţ ia Prisacani, Primăria Comunei 
Prisacan i, jud. Iaşi, membri ai comitetelor de părinţ i pe clase, Preşedintele 
Consiliulu i Reprezentat iv al Părinţ ilor, Şcoala Gimnazială nr.1 Comarna, jud. Iaşi, 
Şcoala Gimnazială Pârcovaci, jud. Iaşi, Şcoala Gimnazială Deleni, jud. Iaşi, Şcoala 
Gimnazială Osoi, jud. Iaşi, Şcoala G imnazială Ch icerea, com Tomeşt i, jud. Iaşi, 
Şcoala Gimnazială Hadâmbu, jud. Iaşi, Şcoala Gimnazială Strunga, jud. Iaşi 

Rezultate în 2014 :  70 părinţi şi 100 de elevi informaţi, 13 cadre 
didactice, 6 activităţi de impact 

1 revistă realizată, 1 concurs antidrog judeţean  
 
Proiect local „Aici şi acum începe schimbarea” 
Scop: Creşterea nivelului de informare, educare şi conşt ient izare a 

populaţ iei şcolare- g imnaziu,  în vederea prevenirii consumului de droguri, în 
cadrul programelor de petrecere a t impului liber 

Perioada: aprilie-iunie 2014 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean  Iaşi,  Colegiul Naţ ional „Mihai 

Eminescu ” Iaşi 
Rezultate: 15 întâlniri a le echipei de implementare a proiectului, 55 elevi 

gimnaziu informaţ i cu privire la efectele consumului de droguri în cadrul a 14 
activităţi de informare-educare desfăşurate de profesorii dirig inţ i. 6 voluntari 
CPECA Iaşi imp licaţ i. 

 
Proiect local „TPTFD Tineri pentru tineri fără droguri ” 
Scop: completarea capacităţ ii inst ituţ ionale şi comunitare de intervenţ ie în 

prevenirea consumului de droguri ca răspuns la creşterea consumului de droguri în 
rândul adolescenţ ilor şi t inerilor cu vârste între 15-26 ani din jud. Iaşi, prin 
sensibilizarea şi mobilizarea comunităţ ii, inst ituţ iilor publice şi private precum şi a 
mediului de afaceri, în act ivităţ ile de reducere a cererii de droguri. 

Perioada: septembrie – noiembrie 2014 
Parteneri: Primăria Municip iului Iaşi, Asociaţ ia de Sprijin Umanitar 

Weltansauung, Crucea Roşie Iaşi, Fundaţ ia W orld V ision –România, Biroul Zonal 
Iaşi şi Vaslui, Organizaţ ia Salvaţ i Copiii,  

ANITP – CR Iaşi 
Rezultate:  2 acorduri colaborare  încheiate, 2 comunicate de presă 

transmise  
12 act ivităţ i realizate, 35 voluntari part icipanţ i, 1050 materiale 

promoţ ionale realizate şi dist ribuite:  700 pliante 300 afişe 50 şepci imprimate, 
40 cert ificate de apreciere înmânate, 1800 persoane în 2 campanii locale. 

 
Acţiuni iniţiate de colaboratorii locali, în care CPECA Iaşi a fost partener:  

 
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi - „Bun venit la UAIC”  
Scop: promovarea serviciilor CPECA şi recrutare de voluntari din rândul 

studenţ ilor.  
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Perioada: 27 – 29.09.2014 
Organizatori: Universitatea A l I Cuza Iaşi 
Parteneri: CPECA Iaşi, inst ituţ ii şi ONGuri locale 
 Rezultate: 1 cort  de prezentare, 10 voluntari imp licaţ i, 3 act ivităţ i – 20 

ore de lucru, 300 pliante, 7 afişe, 1200 persoane informate. 
 
IPJ Iaşi – Serviciul Rutier - Planu l de măsuri SHUT 2014 şi T ISPOL – 

A lcool / Droguri 
Scop: promovarea serviciilor CPECA şi prevenirea consumului de 

stupefiante la conducătorii auto  
Perioada: 21-22.02 .2014; 08 – 14.12.2014 
Organizatori: IPJ Iaşi – Serviciul Rut ier  
Parteneri: CPECA Iaşi 
 Rezultate:  3 act ivităţ i – 10 ore de lucru, 300 pliante, 22 testari droguri 

efectuate, 287 persoane informate 
 
IPJ Iaşi - Săptămâna Prevenirii Criminalităţii 2014  
Scop: 
1.Sensibilizarea populaţ iei cu privire la importanţa prevenirii criminalităţ ii  şi 

la necesitatea adoptării unei conduite ant ivict imizare şi ant iinfracţ ionale. 
2.Promovarea serviciilor de prevenire şi asistenţă a CPECA Iaşi. 
3.Prevenirea consumului de alcool şi droguri ilic ite în rândul populaţ iei 

generale din comunitate  
Perioada: 29 septembrie  - 03 octombrie 2014 
Organizatori: Inspectoratul de Poliţ ie Judeţean Iaşi Compart imentul 

Prevenire  
Parteneri: CPECA Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean  Iaşi, Bib lioteca 

„Ghe Asachi” Iaşi 
 Rezultate: 1 part icipare la conferinţa de presă de lansare a proiectului 

organizată de IPJ Iaşi în parteneriat  cu CPECA Iaşi - la care au part icipat  60 de 
reprezentanţi ai inst ituţ iilor publice, reprezentanţ i media şi ai ONG-urilor, 2 
act ivităţ i  IEC în mediul rural pentru 100 elevi ; 1 act ivitate în mediul urban,pentru 
160 de elevi  informaţ i  cu privire la riscurile consumului de alcool şi droguri 
ilic ite, 10 cadre didact ice implicate. 

 
Proiect UNICEF şi Inst itutul de Şt iinţe ale Educaţ iei in Zone prioritare de 

educaţ ie (ZEP)  Prevenirea si combaterea abandonului şcolar în rândul 
rromilor - 10 mai 2014, la Palas Mall Iaşi a avut loc o acţ iune de informare 
despre efecte nocive ale consumului de droguri, pentru un număr de 34 de 
elevi de etnie rromă din cadrul Şcolii G imnaziale Gulia, oraşu l Dolhasca, jud. 
Suceava, în cadrul căreia 96% dintre elevi sunt de etnie rromă.  

 
Bazar Caritabil la Sibiu  
La invitaţ ia femeilor de la Clubul Oamenilor de Afaceri German din 

Sibiu, voluntari ai CPECA Iaşi, s-au deplasat  sâmbăta, 10 mai 2014, la Sibiu 
part icipând,  prin schimb de bune practici Iaşi – Sibiu, la evenimentul 
„BAZAR CARITABIL”, organizat în cadrul Colegiului Naţional Samuel von 
Brukenthal din piata Huet Sibiu.  Aflat  la cea de a IX ediţ ie, evenimentul 
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„BAZAR CARITABIL” a implicat  mai multe inst ituţ ii şi organizaţ ii 
neguvernamentale, cu scopul de  st imulare a at itudinii proact ive a populaţ iei prin 
part iciparea la act ivităţ i umanitare şi recreat ive, iar anul 2014 fondurile colectate 
vor sprijini dezvoltarea grădiniţelor de copii din Sibiu. 

 
DGASPC Iaşi – Conferinţă “Adicţia şi abuzul de substanţe – mit şi 

realitate” 
Campanie internaţ ională a W W SF- W omens W orld Summit  Foundat ion – 

Fundaţ ia Summit-ul Femeilor Lumii – Scţ iunea Copii / T ineret . În data de 
14.11.2014 CPECA Iaşi a susţ inut  sesiunea informat iv - format ivă adresată 
adolescenţ ilor din cadrul Consiliu lui Consultat iv Judeţean al copiilor din centrele de 
plasament. La acţ iune au part icipat  35 de copii, 5 cadre didact ice şi alţ i actori 
sociali inv itaţ i.  

 
ISJ Iaşi – Conferinţa naţională a elevilor – Dinamica lumii 

contemporane şi educaţia adolescenţilor, libertăţi, riscuri, probleme 
deschise  

În data de 25.11.2014, CPECA Iaşi a part icipat  în calitate de invitat  şi a 
promovat principiile ANA şi a su sţ inut  un workshop cu tema Consumul de 
substanţe interzise. La eveniment au part icipat  400 de elevi, 30 cadre didat ice şi 
reprezentanţ i ai autorităţ ilor publice locale. 
 
B. Acordarea serviciilor de asistenţă integrată consumatorilor de droguri 

 
Persoanele consumatoare de droguri şi persoanele dependente 

consumatoare de droguri, precum şi aparţ inătorii acestora, au beneficiat  în anul 
2014, în regim ambulatoriu, de următoarele servicii integrate de asistenţă: 

� evaluare medicală şi psihologică în vederea includerii înt r-un program 
integrat  de asistenţă  

� servicii medicale: consilere medicală, t ratament medicamentos în 
vederea menţ inerii abst inenţei (metadonă, suboxonă, nalt rexonă), testare rapidă a 
drogurilor în urină şi salivă – până la data de 10.04.2014  

� referire către alte specialităţ i pentru patologie psihiatrică asociată sau 
concomitentă consumului de droguri. 

� servicii de consiliere psihologică şi socială în vederea reintegrării şi 
reabilitării psiho-sociale  

� management de caz. 
În perioada analizată s-a evidenţ iat  creşterea adresabilităţ ii persoanelor 

consumatoare de droguri către serviciile de asistenţă oferite în cadrul C.P.E.C.A. 
Iaşi, ast fel au fost  înregist rate 174 de persoane, ast fel:  

• 46 Beneficiari af laţ i în management de caz la 01 ianuarie 2014 – 
reportaţ i din 2013 

• 49 Consumatori noi preluaţ i în management de caz (intrări TDI) 
• 55 Beneficiari ieşiţ i din management de caz (ieşiri TDI) 
• 40 Beneficiari prezenţ i în management de caz 
Total beneficiari în management de caz: 95 
• 24 persoane informate şi consiliate - consumatori referiţ i către alte 

servicii 



 95 

• 55 persoane informate şi consiliate,  aparţ inători 
Total alţi beneficiari: 79 
Urmare a intării în v igoare a Noului Cod de Procedură Penală, act ivitatea de 

evaluare a consumatorilor de droguri cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilic it de 
droguri, cu modificările şi completările ulterioare, s-a realizat de către CPECA Iaşi 
la solicitarea  DIICOT Serviciul Teritorial Iaşi pentru un număr de 19 
persoane. 

 
� Proiect de intervenţie psihosociala "Pheonix" 
Scop: implementarea programului de asistenţă psihosocială destinat 

persoanelor private de libertate, cu antecedente în toxicomanie, creditat 
de Administ raţ ia Naţ ională a Penitenciarelor 

Perioada de implementare: ianuarie 2014  - decembrie 2014 
Parteneri: Penitenciarul Iaşi şi CPECA Iaşi 
Rezultate:  32 persoane private de libertate - beneficiari d irecţ i; 

modul educaţ ional -  23 activităţi informare-educare-comunicare în domeniul 
drogurilor, 20 interviuri de evaluare individuale în vederea includerii 
beneficiarilor în program, 3 psihologi implicaţ i, 25 activităţi organizare şi 
planif icare; modulul psihoterapeutic – 15 activităţi de grup, 7 persoane 
private de libertate au  

finalizat  programul. 
 
� Focus grup cu persoane consumatoare de heroină  
Pentru ident ificarea nevoilor grupului ţ intă, persoane consumatoare de 

droguri de mare risc / heroină şi beneficiari aflaţ i în management de caz la CPECA 
Iaşi, echipa centrului a organizat  în data de 14.02.2014, un focus grup cu în cadrul 
căruia au fost  ident ificate următoarele necesităţ i sociale: 

� Nevoia unui centru de zi, care să ofere consumatorilor de droguri, 
următoarele servicii complementare: cursuri de şcolarizare şi pregăt ire 
profesională, terapie ocupaţ ională, grupuri de suport , servicii medicale, psihologice 
şi sociale. 

� Nevoia unei cant ine  
� Consiliere şi orientare pentru deschiderea unei afaceri proprii 
� Înfiinţarea unei comunităţ i terapeut ice, întrucât  nu există nici una în 

zona Moldovei.  
Urmare a serviciilor prim ite de la CPECA Iaşi, beneficiarii au apreciat  că le-a 

scăzut  riscul de recădere în consum şi se previne t raficul de metadonă, la nivelul 
judeţului Iaşi, totodată crescând şansele de reabilitare bio-psiho-socială a 
consumatorilor de droguri. 
 

C. Colectare şi transmitere date 
 

În anul 2014, CPECA Iaşi a colectat , a centralizat  în format electronic  şi a 
t ransmis lunar la  Serviciului Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii din 
cadrul ANA, datele cu privire la furnizarea servic iilor de asistenţă de la 2 unităţ i de 
prim ire urgenţe din judeţ (Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” Iaşi, Spitalul de Copii „Sf. 
Maria” Iaşi) însumând 470 fişe de  urgenţe medicale ca urmare a 
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consumului de droguri; precum şi de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi 
totalizând  1334  fişe  de admiteri la tratament şi externare. 

Totodată, în vederea realizării unei diagnoze obiect ive a situaţ iei cererii şi 
ofertei de droguri la nivelu l judeţului Iaşi, CPECA  a solicitat  date de la aproximat iv 
10 inst ituţ ii publice şi 12 ong-uri. 

 
VI.5.4. Cooperarea intra şi inter-instituţională 

 
�  Sesiuni de formare gratuită  în domeniul drogurilor  
În cadrul CPECA Iaşi componenta de formare a diferitelor categorii de 

specialişt i din alte inst ituţ ii, se realizează prin formatorii săi acreditaţ i de ANC - 
Autoritatea Naţ ională pentru Calificări şi cu sprijinul CNFDD - Centrul Naţ ional de 
Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor d in cadrul Agenţ iei Naţ ionale 
Ant idrog, organizând şi dru lând sesiuni de formare gratuite în domeniul 
drogurilor, pentru diferite grupuri ţ intă. 

În perioada 24 – 25.06.2014, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Ant idrog Iaşi a organizat  şi derulat  sesiunea de formare cu tema 
Formare de bază în domeniul dependenţei de droguri, dest inată poliţ işt ilor de 
t ransporturi, la activitate participând 10 lucrători din cadrul Serviciul Regional 
al Poliţ ie i T ransporturi Iaşi. 

� Cooperarea cu autorităţile  locale şi societatea civilă 
Pentru a at inge una dintre priorităţ ile Agenţ iei Naţ ionale Ant idrog şi anume 

cea de dezvoltare a parteneriatului cu inst ituţ iile publice şi cu societatea civilă în 
anul 2014,  în domeniile de act ivitate ale CPECA Iaşi s-au încheiat  3 acorduri noi 
de colaborare cu: Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, Şcoala G imnazială 
Prisăcan i, jud. Iaşi; Universitatea „A l.I.Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi 
Şt iinţe ale Educaţ iei 

În prezent CPECA Iaşi monitorizează derularea a 43 de acorduri / 
protocoale de colaborare cu autorităţ i publice şi inst ituţ ii şcolare. Totodată au fost  
menţ inute colaborările în cadrul pro iectelor cu 10 parteneri din aria organ izaţ iilor 
nonguvernamentale şi au fost  iniţ iate colaborări cu 3 ONG-uri. 

S-a colaborat cu inst ituţ iile publice şi ONG în scopul realizării obiect ivelor 
prevăzute în SNA, specialişt ii CPECA Iaşi part icipând în calitate de invitaţ i şi/sau 
parteneri  la 52 de evenimente în cadrul proiectelor şi campaniilor in iţ iate  de 
ONG-uri / inst ituţ ii publice locale, promovând principiile şi valorile ANA, serviciile 
CPECA şi derulând act ivităţ i comune de informare – educare – comunicare. 

În acest  sens s-a part icipat  lunar la act ivităţ i precum: şedinţe ale Consiliu lui 
Local Municipal,  Colegiului Prefectural, consilierilor  educat ivi,  Comisiei de 
Incluziune Socială, alte seminarii / conferinţe.  

Reţeaua Inter-instituţională Antidrog a judeţului Iaşi – în februarie 
– mart ie 2014 s-a lucrat  la react ivarea reţelei, cu obiect ivul principal de analiză a 
situaţ iei consumului şi t raficulu i de droguri la n ivelul judeţului Iaşi şi 
implementarea Planului de Acţ iune al Strategia Judeţene Ant idrog adaptată după 
Strategia Naţ ională Ant idrog, prin imp licarea responsabilităţ ii sociale şi atragerea 
de noi  membrii (inst ituţ ii locale descentralizate şi ONGuri) . 
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Specialişt ii CPECA Iaşi au part icipat la 121 de întâlniri publice cu actorii 
sociali din comunitate, în vederea organizării şi derulării act ivităţ ilor din domeniul 
de referinţă şi implementării campaniilor şi proiectelor ant idrog.  

 
Eveniment local - 05 iunie 2014 - DIALOGUL ANUAL AL SOCIETĂŢII 
CIVILE IEŞENE ediţia a III a 

Scop: Stimularea unei atitudini proactive a populaţiei cu privire la 
problematica consumului de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive în 
comunitatea ieşeană  

Perioada: 03-06 iunie 2014  
Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T . Popa” Iaşi,  

Inst ituţ ia Prefectului Judeţului Iaşi, Primăria Mun. Iaşi, TVR Iaşi, Radio Iaşi,  Clubul 
Rotary „Curtea Domnească” Iaşi,  Casa Corpulu i D idact ic Iaşi, Societatea de 
Construcţ ii Hidrotehnice Iaşi, Asociaţ ia Mica Operă a Divinei Providenţe (Don 
Orione) Iaşi, Muzeul „Vasile Pogor”, Centrul Cultural German Iaşi, Asociaţ ia de 
Sprijin Umanitar W ELTANSCHAUUNG, Palatul Copiilor din Iaşi. 

Rezultate: Evenimentul s-a ţ inut  la UMF Iaşi cu part iciparea viceprimaru lui 
Iaşu lui dl ing. CHIRICA, 50 de actori sociali din comunitatea ieşeană şi 
personalităţ i publice şi 10 voluntari CPECA implicaţ i. 

Act ivităţ i de advocacy şi found raising pentru înfiinţarea comunităţ ii 
terapeut ice: 20 de întâlniri publice. 

 
� Reltaţii internaţionale - CRPECA Iaşi  
În data de 22.05.2014, în colaborare cu Şcoala de Formare Iniţ ială şi 

Cont inuă a Personalului Poliţ ie i de Front ieră Iaşi, la solicitarea IGPF cu privire la 
vizita de informare în cadrul a delegaţ iei din Uzbekistan, Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Ant idrog Iaşi a fost  gazdă t imp de 2 ore pentru delegaţ ia 
uzbecă. 

În cadrul acestei vizite de lucru s-au discutat  despre realizarea unui schimb  
de bune pract ici în ce priveşte modalitatea de acordarea a serviciilor de asistenţă 
integrată consumatorilor de droguri, atât  în cadrul CPECA, cât  şi în comunitatea 
uzbecă; abordarea consumatorului de droguri din punct  de vedere legislat iv, în 
cele două state; voluntariatul ca şi resursă umană în  derularea act ivităţ ilor de 
prevenire; prevenirea ca metodă eficientă, realizată cu costuri m inime, în  ce 
priveşte reducerea cererii de droguri. 

În cursul anului 2014 s-au mai in iţ iat  contacte  cu reprezentanţ i ai unor 
ONGuri intenaţ ionale  din Italia, Germania şi Republica Moldova, în vederea 
colaborării şi implementării de proiecte cu specific ant idrog, în judeţul Iaşi.   

 
� Relaţia cu presa locală şi informaţii de interes public 
În vederea asigurării t ransparenţei şi a unei bune comunicări cu 

comunitatea ieşeană,  în anul 2014, CPECA Iaşi: 
� a part icipat  la 7 conferinţe de presă, a organizat  2 Conferinţe de 

presă, a t ransmis 23 materiale de presă, a  înregist rat  101 de apariţii în 
presă scrisă, TV , radio şi postări online; 

� gest ionează pagina de lucru în reţea de socializare profesională: 
www.facebook.com/cpecaiasi,  însumându-se un număr total de 116 
activităţi online. 
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CAPITOLUL VII: PROTECȚIA CONSUMATORULUI  
 
IX.1. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași 

În anul 2014, în vederea protejării consumatorilor împotriva risculu i de a 
achiziț iona produse periculoase sau de a presta servicii care ar putea să afecteze 
viața și sănătatea, act ivitatea Comisariatului Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Iași s-a concret izat  în:  

Numar total act iuni de control – 2830 
Nr PVC 1375 
Nr PVCC 1455 
Nr PVCC cu amenzi 962 
Valoare amenzi aplicate 2247800 lei  
Valoare amenzi incasate operat iv 464200 lei 
Numar reclamat ii inregist rate 3648 
Numar reclamat ii so lut ionate 3648 
− incheiate amiabil 477 
− cu solut ionare pozit iva 599 
− nesolut ionabile 665 
− neintemeiate 1461 
− redirect ionate 234 
− retrase 123 
− clasate 89 
 

Rezultatele controalelor tematice dispuse de Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor: 

Numar sanctiuni Nr 
crt 

Denumire tematica de control Numar 
actiuni de 
control Amenzi Avertism

ente 

Valoare 
amenzi 
(lei) 

1   Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale in
cadrul vanzarilor cu pret redus, indiferent de tipul acestora 
(soldare, lichidare, promotionale, etc) 

30 10 7 23000 

2 Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale  

 priv ind modul de comercializare si etichetare a produselor 

 ecologice  

5 1 - 2000 

3   Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale   
priv ind   modul de comercializare, etichetare, prezentare prod
 de post 

24 7 5 7500 

4  Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale 
priv ind   modul de comercializare si  etichetarea uleiului de    
masline si a maslinelor 

22 7 5 19000 
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5  Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale 
priv ind   modul de comercializarea uleilor lampante si a lichidel
de aprins focul ptr barbecue 

5 2 2 12000 

6  Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale  la
 prestarea serviciilor de schimb valutar 

10 3 1 9000 

7 Tematica de control priv ind verificarea respectarii 
conformitatii, conditii de comercializare si etichetare a 
alimentelor in unitati de alim publice din mediul rural 

17 7 3 12800 

8 Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale     
priv ind   modul de comercializare, etichetare, prezentare a  
 pestelui si conserve din peste 

21 4 7 7500 

9 Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale  la
 comercializare produselor textile 

10 5 2 10000 

10  Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale    
priv ind   modul de comercializare, etichetare, prezentare prod
 de specifice sarbatorilor pascale  

70 22 14 38000 

11 Tematica de control priv ind verificarea respectarii 
prevederilor legale priv ind protectia consumatorilor la 
service-urile auto 

16 4 2 7000 

12 Tematica de control priv ind verificarea respectarii 
prevederilor legale la comercializarea benzinei/motorinei si 
a lichidului de parbrize in statiile de distributie 

25 - 4 - 

13 Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  
de comercializare, etichetare, prezentare si publicitate a 
apelor minerale naturale (ape minerale naturale, ape de 
izvor) 

31 11 8 8500 

14 Tematica de control priv ind verificarea respectarii 
prevederilor legale la detinatorii/utilizatorii de echipamente 
pentru agremente montate in parcurile de distractii, targuri 
si oboare  

5 2 - 1000 

15 Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  
de comercializare, etichetare, prezentare si publicitate a 
laptelui de consum, a produselor lactate, a untului si a 
branzeturilor 

17 4 4 3400 

16 Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  
de comercializare, etichetare, prezentare si publicitate a 
suplimentelor alimentare 

11 3 2 1500 

17 Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  
de comercializarea legumelor si fructelor proaspete in 
magazine alimenatare, piete agroalimentare, depozite si 
piete en-gos 

15 3 4 5500 

18 Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  
de comercializarea a alimentelor comercializate in 

4 1 3 500 
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chioschiurile si unitatile de alimentatie publica din incinta 
strandurlor, piscinelor, zone de agrement, parcuri 
dedistractie, debarcadere, etc 

 

19 Tematica de control priv ind verificarea respectarii 
prevederilor legale la prestarea serviciilor in incinta 
strandurilor, piscinelor, bazinelor de inot , unitatilor de 
inchiriere echipamente de agrement ,parcuri de distractie, 
debarcadere, etc 

7 1 3 3000 

 

20 Tematica de control priv ind verificarea respectarii 
prevederilor legale in unitatile de alimentatie publica 

55 17 19 53100 

21 Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  
de comercializare, etichetare, prezentare si publicitate a 
bauturilor racoritoare, a sucurilor  si nectarurilor din fructe 

11 4 1 8500 

22  Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale in 
cadrul vanzarilor cu pret redus, indiferent de tipul acestora ( 
soldare, lichidare, promotionale, etc) 

10 5 3 72000 

23  Tematica de control priv ind verificarea respectarii modului  de
comercializare, etichetare, prezentare si publicitate a produselo
alim. 

18 6 8 2800 

  comercializate sub forma congelata carne, peste, legume,  

 fructe, inghetata 

    

24  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind protectia consumatorilor la comercializarea 
brichetelor 

11 3 2 8000 

25  Tematica de control priv ind verificarea respectarii conformitati
conditii de comercializare si etichetare a sarii iodate, otet de 
fermentatie, acid ace 

acetic alimenatar 

9 2 3 1000 

26  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind protectia consumatorilor la comercializarea 
rechizitelor si uniformelor scolare 

14 5 2 6000 

27  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind protectia consumatorilor in gradinitele cu progra
prelungit, particulare si de stat 

12 - 1 - 

28  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale 

  la marcare cu marca de garantie proprie a bijuteriilor din met
pre 

  tioase si de intrare in legalitate a op econ ce nu au autorizatii

19 6 1 18000 
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vizate     

29  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind conditii de pastrare-depozitare a produselor 
comercializate in farmacii 

12 5 6 4000 

30  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind comercializarea de pachete de servicii turistice 

8 - 3 - 

31  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind butelii pentru gaz petrolier lichefiat  

8 2 3 5000 

32  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale   

 la comercializarea anvelope noi 

13 4 4 7000 

33  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale   

 la comercializarea anvelope second hand 

4 1 2 2000 

 

34  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind protectia consumatorilor la comercializarea 
legumelor si fructelor proaspete povenite din afara Romaniei 

27 18 5 35200 

35  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind siguranta jucariilor, vandute atat direct cat si onl

20 10 7 30500 

36   Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale   
priv ind   modul de comercializare, etichetare, prezentare alim 
specifice sarbatorilor de iarna  

33 1 9 2000 

37   Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legale   
priv ind   modul de comercializare, etichetare, prezentare prod 
textile si articole ptr sporturi de iarna  

25 12 6 25000 

38  Tematica de control priv ind verificarea respectarii prevederilor
legale priv ind protectia consumatorilor in saloane de masaj, 
intretinere corpo       coafura si frizerie              

 

19 5 4 10000 

 
Rezultatele controalelor tematice poprii, desfășurate la nivelul 

județului Iași: 
Numar sanctiuni Nr 

crt 
Denumire tematica de control Numar 

actiuni 
de 
control 

Amenzi Avertisme
nte 

Valoare 
amenzi 
(lei) 
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1   Tematica de control priv ind respectarea conformitatii,  
calitatii, conditiilor de comrcializare si etichetare a alimente
comercializate in unitatile de alimentatie publica neincluse 
structurile de primire turistice ianuarie 2014 

78 31 20 53400 

2  Tematica de control priv ind respectarea prevederilor legal
priv ind                     la comercializarea florilor 

10 3 1 6000 

3 Tematica de verificare a respectarii prevederilor legale la 
comercializare prod din carne si carne 

33 13 7 33500 

4 Tematica de verificare a respectarii prevederilor legae, 
conformitatea si modul de etichetare a produselor textile 

25 11 4 27000 

5 Tematica priv ind modul de respectare a prevederilor legale
comercializarea materialelor de constructii, a produselor    
destinate constructiilor, mecanismelor si obiectelor sanitare

28 13 8 13300 

6 Tematica priv ind respectarea drepturilor consumatorilor in 
targuri si oboare 

1 1  400 

7  Tematica de control ptr verificarea respectarii conformitati
conditii de comercializare si etichetare, alimente in unitati d
mediul rural 

119 79 33 74800 

8 Tematica de verificare a respectarii prevederilor legale la   
prestatorii de servicii de estetica si igiena personala  

66 27 20 59000 

9 Tematica ptr verificarea respectarii  conformitatii,  conditii d
comercializare si etichetare a alim in unitatile de alim publi
din mediul rural si urban 

30 20 19 39450 

10 Tematica de verificare a legislatiei incidente la prestarea 
serviciilor funerare, precum si la comercializarea produselo
specifice acestui tip de comert 

3 1 - 2000 

11 Tematica de verificare a legislatiei incidente la comercializa
mobilei si a articolelor de mobilier 

12 3 3 7000 

12   Tematica ptr verificarea respectarii prevederilor legale la 
comercializarea legumelor si fructelor proaspete 

16 8 5 10900 

13 Tematica de verificare a respectarii legislatiei incidente la 
comercializarea produselornealimentare (textile, haine de 
blana, incaltaminte), produse alimentare, calitatea produse
si serv iciilor de alim publica 

32 12 2 19600 

14  Tematica de control la prestarea serviciilor din cadrul 
spalatoriilor auto si a curatatoriilor chimice 

16 6 1 11000 
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15 Tematica de verificare a legislatiei incidente la comercializa
articolelor si accesoriilor pentru bucatarie ( vase de gatit, 
rasnite, tacamuri, vesela, pahare, cosuri, recipiente specific

26 17 6 32500 

16 Tematica de verificare a legislatiei incidente la comercializa
produselor din sticla cristal 

5 1 - 3000 

17  Tematica de control la prestarea serviciilor din cadrul 
spalatoriilor auto si a curatatoriilor chimice 

16 6 1 11000 
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CAPITOLUL VIII: AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 
VIII.1. DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI IAȘI 

 
 

INFORMARE cu privire la agricultura  judeţului Iaşi 
 

JUDEŢUL IASI  este situat  în N-E României la marginea sud – est ică a Câmpiei 
Moldovei, la zona de contact  cu Podişul Central Moldovenesc,  în centrul Regiunii 
Moldova.   
Are o suprafaţa totală de 548,0 mii ha şi o populaţ ie de 824.083 locuitori, 
situându-se din acest  punct de vedere pe locul doi din ţară. 
 

I.  Patrimoniu funciar – SST  31 decembrie 2013   
 

Specificare Suprafaţă 
- mii ha - 

% 

Total general 547.558 100 

● Agricol 380.080 69 

- Păşuni + Faneţe 107.428 

- Patrimoniu vit icol 10.947 

- Patrimoniu pomicol 6.000 

 

● Neagricol 167.478 31 

- Păduri 97.436 

- Ape 13.330 

- Căi de comunicaţ ie 10.225 

- Curţ i, construcţ ii 19.256 

- Neproduct iv 27.231 

 

 
 

II. Modul de folosinţă  şi exploatare la 15 iunie  2014 
                                  - 
hectare -  

din care: 
din care: 

 
Specificare 

 
Total 

 
agricultură 

 
 

% 
 

Sector 
majorita
r privat 

Sistem  
asociativ 

Producători 
individuali 

Sector 
majorita
r de stat 

 
SUPRAFAŢA  
AGRICOLĂ 

 
380.074 

 
100 

 
378.038 

 
98.410 

 
279.628 

 
2.040 

♦ Arabil 255.754 67 254.805  91.758 163.047 949 
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♦ Patrimoniu vit icol 

- din care: vii pe rod 

10.968 

10.213 

3 10.828 

10.094 

2.242 

1.769 

8.586 

8.325 

140 

119 

♦ Patrimoniu pomicol 

- din care: livezi pe 

rod 

6.004 

4.673 

2 5.508 

4.354 

700 

623 

4.808 

3.731 

479 

319 

♦ Pajişti naturale 

 

107.348 28 107.058 4.996 102.062 290 

  din care: - păşuni 

                 - fâneţe 

85.309 

22.039 

* 

* 

85.112 

21.946 

4.080 

916 

81.032 

21.030 

197 

93 

 
III. Situaţia formelor asociative care exploatează pământul (15 iunie 
2014) - sinteză 

 

IV.  Suprafaţa productivă de primăvară ( sinteză Agr 2A 2014) 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

CULTURA 

 
TOTAL 
JUDEŢ 

Sector 
majoritar 

privat 
- total - 

Sector 
majorit. 
de stat 
- total - 

CEREALE PENTRU BOABE 145121 144818 303 

• grâu + secară + tr iticale - total 37121 37039 82 

• orz boabe 2946 2946 - 

•  orzoaică toamnă 332 332 - 

1 

• orzoaică primăvară  1365 1365 - 

din care: Nr. 

Crt 

 

Specificare 

 
Nr. 

Suprafaţ
a 

agricolă 
- ha - 

arabil vii livezi păşuni fâneţ
e 

Sector majoritar privat 810 183.120 120.00

6 

2.350 846 58.480 1.438 

- Societăţi comerciale cu 
capital privat (L.31/90) 

241 
 

88.326 81.128 2.239 699 3.500 760 

- Asociaţii agricole 
 private (L.36/91) 

21 11.384 10.630 3 15 580 156 

- Persoane fizice (I.I., I.F., 
P.F.A., P.F., A.F.) 

450 29.410 28.248 108 132 400 522 

I. 

- Alte forme (is lazuri) 98 54.000    54.000  

II. Sector majoritar de stat 4 1.859 949 140 480 197 93 

Total suprafaţă exploatată în 
sistem asociativ 

814 184.979 120.95

5 

2.490 1.326 58.677 1.531 
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Nr. 
crt. 

 
 

CULTURA 

 
TOTAL 
JUDEŢ 

Sector 
majoritar 

privat 
- total - 

Sector 
majorit. 
de stat 
- total - 

• ovăz boabe    5030 5026 4 

• porumb + sorg boabe 98327 98110 217 

LEGUMIN. PTR. BOABE  1979 1978 1 

• mazăre boabe 405 405 - 

2 

• fasole boabe 1560 1559 1 

PLANTE ULEIOASE 44728 44633 95 

• floarea soarelui 29000 28905 95 

• rapiţă 9100 9100 - 

•  soia boabe 6300 6300 - 

• muştar   280 280 - 

3 

• alte plante uleioase 48 48 - 

PLANTE PTR INDUSTRIAL. 3663 3662 1 

   - sfeclă zahăr 3600 3599 1 

   - sorg mături 20 20 - 

   - tutun 36 36 - 

4 

  - a lte plante pt. alte industr ializar i 7 7 - 

5 PLANTE  MEDICINALE 13 13 - 

6 CARTOFI TOTAL 9500 9500 - 

   - cartofi vară 630 630 -  

   - cartofi toamnă 8870 8870 - 

7 LEGUME CÂMP + SOLARII  9708 9703 5 

8 PEPENI TOTAL 1450 1450 - 

9 PLANTE NUTRET 31930 31431 499 

10 ALTE SEMINŢE, SEMINCERI 108 102 6 

11 CÂMP. EXPERIMENTALE  2 - 2 

12 CĂPŞUNI TOTAL 28 28 - 

 dc. pe rod 24 24 - 

13 FLORI TOTAL 8 8 - 

14 SERE 6 6 - 

15 RĂSADNIŢE 10 10 - 

16 RĂMAS NEÎNSĂM+OGOARE 7500 7464 36 
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Nr. 
crt. 

 
 

CULTURA 

 
TOTAL 
JUDEŢ 

Sector 
majoritar 

privat 
- total - 

Sector 
majorit. 
de stat 
- total - 

17 ARABIL TOTAL 255754 254805 949 

18 PĂŞUNI TOTAL 85309 85112 197 

19 FÂNEŢE TOTAL 22039 21946 93 

VII TOTAL 10968 10828 140 20 

• Vii pe rod 10213 10094 119 

LIVEZI TOTAL 5987 5508 479 21 

• Livezi pe rod 4665 4346 319 

ARBUŞTI FRUCTIFERI TOTAL 17 16 1 22 

• Arbuşti fructiferi pe rod 8 8 - 

23 AGRICOL TOTAL 380074 378215 1859 

V. Producţii obţinute în 2014 
 

a) Producţia vegetală 
 

 
TOTAL AGRICULTURA 

 
Nr. 
Crt 

 
S p e c i f i c a r e 

Suprafaţa 
- ha - 

Producţia 
totală 

- tone - 

Producţia 
medie 

- kg/ha - 
1 Grâu + secară + trit icale 37.121 136.092 3.670 

2 Orz 2.946 11.777 4.000 

3 Orzoaică total 1.697 3.526 2.080 

4 Ovăz 5.030 10.173 2.025 

5 Porumb boabe +sorg total 98.327 479.475 4.875 

6 Soia 6.300 16.950 2.690 

7 Floarea soarelui, total  29.000 80.738 2.785 

8 Rapiţă 9.100 27.500 3.020 

9 Mustar 280 363 1.295 

10 Sfeclă zahăr 3.600 220.000 61.110 

11 Sorg mături 20 33 1.650 

 Tutun 36 19 530 

12 Fasole boabe 1.560 2.050 1.315 

13 Mazăre boabe 405 370 915 
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TOTAL AGRICULTURA 

 
Nr. 
Crt 

 
S p e c i f i c a r e 

Suprafaţa 
- ha - 

Producţia 
totală 

- tone - 

Producţia 
medie 

- kg/ha - 
14 Cartofi total 9.500 128.990 13.580 

15 Legume câmp şi solarii 9.708 107.712 11.095 

16 Pepeni verzi şi galbeni 1.450 23.550 16.240 

17 Plante nutreţ  – masă verde 31.930 478.255 14.980 

18 Flori câmp-mii fire 8 1.120 * 

19 Căpşuni pe rod 24 125 5.210 

20 Struguri, total 10.213 62.800 6.150 

      - st ruguri vin 5.923 37.640 6.355 

      - st ruguri masă 182 1.310 7.200 

      - vii hibride 4.108 23.850 5.805 

21 Fructe total * 54.394 * 

      - în masiv 4.665 27.599 5.915 

 

b) Producţia animală la 31 dec. 2014 
 

Nr. 
crt. 

Specificare UM Realizat  

1 BOVINE TOTAL capete 88740 
- din care: vaci si juninci capete 50273 

• producţ ia medie de lapte l/cap 3566 

• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 385 

• producţ ia totală de lapte Mii hl. 1434,6 

 

• producţ ia totală de carne To viu 10861 

2 PORCINE TOTAL capete 79717 
- din care: scroafe capete 8223 

• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 96 

 

• producţ ia totală de carne To viu 15502 

3 OVINE Capete 368643 
- din care: oi + mioare Capete 238826 

• producţ ia medie de lână Kg/cap 1,9 

 

• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 18,2 
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Nr. 
crt. 

Specificare UM Realizat  

• producţ ia medie de lapte l/cap 39,4 

• producţ ia totală de lână Tone 1902 

• producţ ia totală de carne To viu 5151 

• producţ ia totală de lapte Mii hl. 99,8 

4 CAPRINE Capete 37019 
- din care: capre Capete 24108 

• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 14,1 

• producţ ia medie de lapte l/cap 76,4 

• producţ ia totală de carne To viu 420 

 

• producţ ia totală de lapte Mii hl. 22,5 

5 PĂSĂRI TOTAL Cap. 2492439 
- din care: păsări ouătoare Cap. 985300 

• producţ ia medie de ouă de pasăre Buc/cap 98 

• producţ ia totală de ouă de pasăre Mii buc 85807 

• producţ ia totală de carne de pasăre To viu 24496 

 

• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 2,1 

6 FAMILII ALBINE Fam. 58532 
 • producţ ia de miere  tone 786 

 

 

VI. Agenţi economici sectorul alimentar 
 
Nr. 
crt. 

Domeniul Număr 
agenţi 

economici 

 
U.M. 

Capacitate 
de 

producţie 
proiectată 

Capacitate de 
producţie la 

care 
funcţionează 

în prezent 
1 Lapte consum 4 hl/24 

ore 

550 130 

2 Lapte produse 

acidofile 

3 hl/24 

ore 

595 105 

3 Unt 1 to/24 

ore 

295 0,4 

4 Brânză proaspătă, 4 to/24 550 2,4 
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creme ore 

5 Brânzeturi 

fermentate 

6 hl/24 

ore 

880 3,4 

6 Fabricarea 

făinurilor 

25 to/24 

ore 

656,8 236,1 

7 Fabricarea 

mălaiu lui 

29 to/24 

ore 

235 45.99 

8 Fabricarea pâin ii şi  
produselor de 
panificaţ ie 

37 to/24 
ore 

243,2 63,35 

9 Fabricarea 
produselor de 
pat iserie 

16 to/24 
ore 

15 5,15 

10 Fabricarea 

pastelor făinoase 

2 to/24 

ore 

48 7,2 

11 Fabricarea 
biscuiţ ilor, 
pişcoturilor şi a 
altor produse 
sim ilare 

1 to/24 
ore 

34 3,4 

12 Fabricare ulei 7 mii 
to/an 

0,325 
 

* 

13 Fabricare gelifiate 2 to/an 11,1 1,55 

14 Fabricare băuturi 

spirtoase 

1 MGD/an 18800 * 

15 Fabricarea 

vinurilor 

7 vag/an 2866,4 1362 

16 Semipreparate şi 
preparate din 
carne 

6 to/an 16560 14255 

 
VIII. Produse tradiţionale înregistrate în judeţul Iaşi 
 

În judeţul Iaşi au fost  atestate 40 produse t radiţ ionale pe diverse categorii de 
produse. Prin depunerea documentaţ iei de către agenţ ii economici pentru re-
atestarea a 12 din produsele t radiţ ionale conform Ordinului comun nr. 
724/1082/360 din 2013 al MADR, Min isterului Sănătăţ ii şi a l Autorităţ ii Naţ ionale 
pentru Protecţ ia Consumatorilor cu noile prevederi, nu s-a primit  aprobare pentru 
niciun produs. 
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IX. Agricultura ecologică în judeţul Iaşi 
 
Număr operatori în agricultura ecologică înregist raţ i la DAJ Iaşi la data de 
05.12.2014, 823 (producători în vegetal şi zootehnie, comercianţ i, procesatori).  
Suprafaţa agricolă înregist rată în ecologic în 2014: 

                                                                                      
-ha - 

 
 
X. Spatii de depozitare autorizate  

 
Nr.
crt 

Specificare Număr 
agenţi 

economic
i 

Capacitate  
depozitare 

 

Observaţii 
 

1 Cereale păioase, 
cereale boabe, 
oleaginoase 

95 Total 382.899 tone, din care: 
- 99.486 tone în s ilozuri 
- 283.413 tone în magazii 

* 
 
 

2 Legume, fructe 6 7.690 tone - producători ş i 
depozitari 
- dotate cu staţie de frig 
sau cu atmosferă 
controlată 
- linie de  sortare şi 
calibrare  

3 Legume, fructe 4 180 tone - doar depozitari 

Din care:  
Cultura 

Total 
suprafaţă Conversie 

an I 
Conversie 

an II 
Conversie  

an III 
Certificată 
ecologic 

Total culturi,  
din care: 

13902,67 4180,57 1344,20 41,45 8336,45 

- grâu 2818,49 637,02 195,87 - 1985,60 

- porumb 1525,94 215,07 274,50 - 1036,37 

- floarea 

soarelui 

653,19 88,62 113,11 - 451,46 

- orz+orzoaică 243,78 19,02 8,89 - 215,37 

- 
livadă+arbuşt i 
fruct iferi 

292,97 64,30 35,83 38,51 154,33 

- V iţă de vie 18,32 7,45 5,34 2,94 2,59 

- A lte culturi 
(păşuni, 
legume, sorg, 
cartofi, 
t rifoi,sa) 

8350,48 3149,09 710,66 - 4490,73 
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- import sau achiziţii din 
producţia autohtonă 

 

XI. Amenajări irigaţii  

Nr. 
crt. Denumire 

amenajare 

Suprafaţa 
netă 

amenajată 
- ha - 

Stare 
tehnica staţii 
de pompare 

Administrator 
actual 

1 Tabăra-Trifeşt i-Sculeni 17.258 În funcţ iune 
(2.910 ha ) 

ANIF+OUAI 

2 Sculeni-Ţuţora-Gorban 20.981 În conservare ANIF 

3 Ţ iganaşi-Perieni 3.368 În conservare ANIF 

4 Gropniţa-Movileni 1.325 Nefuncţ ională ANIF 

5 Rediu-Miroslava 730 În conservare ANIF 

6 Tansa-Belceşt i 3.355 În conservare ANIF 

7 Hălăuceşt i 1.013 În conservare ANIF 

8 A l. I. Cuza 898 În conservare ANIF 

 TOTAL 48.928 * - 

 

XII. Organizaţii de utilizatori de apă pentru irigaţii (OUAI) şi Federaţii de 

OUAI (FOUAI) 

 
 

Nr. 
crt 

 
Denumire OUAI/FOUAI 

Suprafaţa 
netă 
- ha - 

 
Observaţii 

FOUAI AQUA LUNCA 7.033 

- OUAI Frăsuleni 3.037 

1 

- OUAI Pruteţu 3.301 

Amenajarea Tabăra-

Trifeşti-Sculani  

(Subsistem Lunca) 

FOUAI AQUA  SUD TRIFEŞTI 4.243 

- OUAI Aqua Soloneţ Sud Trifeşti 2.815 

2 

- OUAI Aqua Soloneţ Nord Bivolari 1.428 

Amenajarea Tabăra-

Trifeşti-Sculani  

(Subsistem Soloneţ 

Sud) 

FOUAI Bădărăi 5.163 

- OUAI Buruieneşti 1.427 

- OUAI Bădărăi Nord 1.574 

3 

- OUAI Tabăra Nouă 2.162 

Amenajarea Tabăra-

Trifeşti-Sculani  

(Subsistem Bădărăi 

Nord) 
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VIII.2. AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ – 
CENTRUL JUDEȚEAN IAȘI  
 
VIII.2.1 MĂSURI DE SPRIJIN 

 
În anul 2014, Serviciul Autorizare Plăți din cadrul Centrului Județean Iași a 

asigurat realizarea fluxulu i necesar pentru acordarea sprijinului f inanciar pentru 
suprafeţele agricole solicitate,  

În anul 2014, din Fondul european pentru garantare în agricultură 
(F.E.G.A.), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (F.E.A.D.R.) şi 
bugetul naţional, s-au acordat fermierilor plăţi în cadrul următoarelor 
scheme/măsuri de sprijin gestionate în cadrul Serviciului Autorizare Plăți:  

• Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.) 
• Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT) 

- ANT 1 – culturi în teren arabil 
- ANT 2 – in pentru fibră 
- ANT 3 – cânepă pentru fibră 
- ANT 4 – tutun 
- ANT 5 – hamei 
- ANT 6 – sfeclă de zahăr 

• Schema de plată separată pentru zahăr 
• Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona 

montană  
Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală: 
 - Măsura 211 – sprijin pentru zona montană defavorizată ZMD 
- Măsura 212 – sprijin pentru zonele defavorizate – altele decât zona 
montană– ZSD şi ZDS 
- Măsura 214  -  Plăţi de Agro-mediu  

• pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală 
• pachetul 2 - practici agricole tradiţionale 
• pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări 
• pachetul 4 - culturi verzi  
• pachetul 5 - agricultură ecologică 
• pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
• pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 
 
Alte măsuri de sprijin gestionate de Agentiile de plăţi: 
• Măsura 221- Prima Impadurire – gestionată de APDRP 
• Măsura 215 – Plati privind bunastarea animalelor – gestionată de APIA 
• Măsuri de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a 

plantaţiilor viticole – gestionate de APIA 
 La APIA Iași au fost solicitări pentru toate schemele de sprijin aplicabile 
zonei, mai puțin pentru culturi de in, cânepă, hamei din ANT, zonă semnificativ 
defavorizată din Măsura 212 și pachetele 6 și 7 din Măsura 214. 

 
Situaţia cererilor depuse în campania 2014 se prezintă astfel: 

Nume Nr.ce Suprafaț din care: Nr. Supraf Sumă 
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centru reri 
depu

se 

ă 
solicitată  

- ha -  
TA PP LFA AM 

fermi
eri 

autori
zați 

ață 
autori
zată   
- ha -  

autorizată 
 - lei -  

CJ Iași 509 
160.251,3

2 
130.472,2

9 
25.68

9,44 
47.134,

41 
4.360,1

8 500 
157.04

6,29 
109.021.44

0,8 
Scânteia 
(Grajduri) 1.857 6.913,37 4.086,02 

2.394,
83 15,27 16,72 1.845 

6.775,1
0 

4.338.546,2
1 

Hârlău 3.639 12.545,58 7.330,88 
3.223,

06 0 40,49 3.628 
12.294,

66 
8.949.930,2

8 

Iași 5.010 18.195,48 12.636,4 
4.360,

51 
7.414,1

7 147,77 4.938 
17.831,

57 
18.060.110,

76 

Pașcani 4.867 15.570,46 12.558,11 
2.716,

92 21,88 37,56 4.836 
15.259,

05 
12.626.535,

70 
Răducăne
ni 2.841 8.487,5 6.205,04 

882,9
4 

6.504,7
4 42,72 2.805 

8.317,7
5 

10.564.495,
99 

Tg. 
Frumos 5.603 20.220,75 13.310,05 

6.190,
37 1.589,2 156,02 5.399 

19.816,
33 

17.248.376,
73 

Țibănești 2.503 8.423,27 6.010,55 
2.156,

4 
2.754,9

6 9,21 2.410 
8.254,8

0 
7.470.600,3

5 

Vlădeni 2.471 10.692,21 8.007,64 
2.323,

72 
3.402,8

9 65,61 2.449 
10.478,

36 
8.969.681,3

9 
TOTAL 
GENERAL 

29.3
00 

261.299,
94 

200.616,
98 

49.93
8,19 

68.837
,52 

4.876,
28 

28.81
0 

256.0
73,94 

197.249.7
18,2 

 
 În campania 2014, până la sfârșitul anului, s-au efectuat plăți în avans SAPS 
și măsurile din Axa II în proporție de 98%  (28574 fermieri) , iar 98% dintre 
fermieri (28810 fermieri) au fost autorizați pentru plata regulară, pentru toate 
schemele de sprijin so lic itate, mai puţin plata separată pentru sfecla de zahăr, și 
ajutorul național tranzitoriu pentru sfecla de zahăr. 

Plăţile s-au efectuat în baza Manualului de proceduri pentru autorizarea 
plăților d irecte pe suprafață în sectorul vegetal – versiunea 4.6, precum și în baza 
legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Cuantumurile stabilite pentru plăţile aferente campaniei 2014: 

   -  SAPS – 156,89 euro/ha 
   -  ANT – 19,81 euro/ha 
   -  LFA – 80 euro/ha 
   -  AM :  

P1 – pajiști cu înaltă valoare naturală – 124,00 euo/ha 
P2 – practici agricole tradiționale – 58,00 euro/ha 
P3.2 – pajiști importante pentru păsări – 101,00 

euro/ha 
P5.1 – agricultură ecologică – pe terenuri arabile – 

162,00 euro/ha 
P5.2 – agricultură ecologică – legume – 335,00 euro/ha 
P5.3 – agricultură ecologică – livezi – 393,00 euro/ha 
P5.4 – agricultură ecologică – vii – 393,00 euro/ha 
P5.5 – agricultură ecologică – plante medicinale – 

270,00 euro/ha 
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Plăţile pentru Axa I se efectuează la cursul de schimb de  4,4102 pentru 1 
euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342/03 din 01.10.2014. 

Plăţile pentru Axa II se efectuează la cursul de schimb de  4,471 pentru 1 
euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2013 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 1/01 din 04.01.2014. 

Coeficientul de reducere liniară calculat și aplicabil Schemei de Plată Unică 
pe Suprafață SAPS în campania 2014 este de 88,84%. 

 
Situaţia plăţilor aferente campaniei 2014 la începutul lunii 

ianuarie 2015 se prezintă astfel: 
Număr total 

de cereri 
depuse 

Număr de 
cereri 

autorizate – 
avans 

Număr cereri 
autorizate – 

plată regulară 

Suprafaţa 
pentru care s-a 
acordat sprijin 

(ha) 
29.300 28.574 28.810 256.073,94 

 
Valoarea autorizată, pe fonduri, este următoarea: 

  FEGA FEADR_EU FEADR_NA NACP TOTAL 
Avans 76.161.384,13 9.258.879,17 487.300,51  85.907.563,81 
Plăți 
regulare 94.805.708,10 6.145.099,45 323.425,10 10.067.921,75 111.342.154,40 

TOTAL 197.249.718,21 
 

 
VIII.2.2. ACTIVITĂȚI LEGATE DE CONTROLUL PE TEREN 

In luna februarie a anului 2014 echipe de inspectori de la serviciu l control 
teren impreuna cu angajati ai centrelor locale au participat la pregatirea campaniei 
de depunere a cererilor unice de plata prin actiuni de distribuire de materiale 
informative si transmitere de informatii la nivel de comune.  

In perioada februarie-martie 2014 echipe mixte formate din inspectori din 
cadrul Serviciulu i Control pe Teren si Compartimentul Inspectii al APIA CJ IASI au 
efectuat verificari in teren la fermierii care sunt inscrisi pentru agriculura ecologica 
si se gasesc in perioada de conversie. 

In primavara anului 2014 echipe formate din inspectori de la servic iul 
Control Teren au participat la identificarea si pozitionarea fermierilor in b locurile 
fizice in vederea realizarii unei corelari cat mai exacte dintre situatia existenta pe 
teren si baza de date.  

Pentru actualizarea LPIS, s-au intreprins vizite rapide in teren, la so lic itarea 
serviciulu i IACS in vederea reconfigurarii unui numar de 168 blocuri fizice. 

 Incapand cu luna august a anului 2014 s-a demarat campania de control 
teren pentru controlul clasic unde au fost controlati un numar de 12 fermieri 
insumand un numar de 1418 parcele si o suprafata totala de 6513.47 ha, dupa 
care s-a continuat cu esantionul de eco-conditionalitate unde au fost verificati 272 
fermieri cu 1670 parcele.  

Esantionul de teledetectie campania 2014 a cuprins un numar de 949 de 
fermieri  din care 571 fermieri au fost notificati pentru clarificari aduse cererii de 
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plata prin actiunea de folow-up, in urma creia s-a efectuat verificarea in teren 
pentru un numar de 219 fermieri care au solicitat rapoarte comasate, actiune care 
a fost finalizata pana pe data de 15.10.2014. 

Totodata in anul 2014 s-au efectuat controale in cadrul programelor de 
restructurare/ reconversie plantatii vit icole la fermierii care au solicitat subventii 
pentru aceasta masura. 

Incepand cu data de 01.11.2014 s-au facut  verificari la un numar de 244 
fermierii care au facut parte din esantionul de eco-conditionalitate pentru 
verificarea respectarii cerintelor GAEC 1 campania 2014. 
De asemenea, incepand cu data de 07.08.2014 si pana la finele lunii septembrie, 
sase echipe de inspectori din cadrul Serviciului CT al APIA CJ IASI au fost 
deplasate la CL VATRA DORNEI unde au efectuat control la exploatatiile care au 
facut parte din esantionul de eco-conditionalitate si agromediu campania 2014. In 
luna octombrie alte trei echipe au fost deplasate pentru a efectua control la APIA 
MURES la exploatatii care au facut parte  din esentionul de eco-conditionalitate 
2014, iar spre finalulu l campaniei am ajutat la finalizarea controalelor pe teren si 
introducerea de rapoarte de control in baza de date la APIA CJ BACAU. 
 

VIII.2.3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ANTIFRAUDĂ ȘI CONTROL 
INTERN 

          In anul 2014, in cadrul Compartimentului Inspectii, Cota de Lapte si 
Supracontrol s-au efectuat 760 inspectii/controale pentru masuri si scheme de 
sprijin financiar derulate de Directia Masuri de Piata, Directia Comert Exterior si 
Promovare Produse Agricole, Directia Masuri Specifice, dupa cum urmeaza: 
     MASURI DMP – 351 inspectii/controale, din care: 

1. Restructurare/reconversie plantatii vit icole- 34 inspectii; 
2. Ajutor comunitar acordat la furnizarea laptelui in institutiile scolare – 66 

inspectii; 
3. Ajutor comunitar in sectorul apicol din cadru l programulu i PNA 2014 – 13 

controale; 
4. Ajutoare alimentare acordate persoanelor cele mai defavorizate PEAD 2013 

– 13 inspectii; 
5. Sprijin financiar acordat in cadrul programului de incurajare a consumului de 

fructe in scoli – 24 inspectii; 
6. Ajutor financiar acordat pentru implementarea masurilor adiacente 

distributiei de mere in institutiile scolare –17 inspectii; 
7. Cota de lapte – 167 controale; 
8. Masuri exceptionale in sectorul legume-fructe: retragerea de pe piata ( 

receptie produse la destinatie) – 17 inspectii. 
 
MASURI DCEPPA – 1 inspectie, din care: 
1. Actiuni de informare si promovare pentru produsele provenite din 

agricultura ecologica, in Germania si Romania-subactiunea Zile”Alegem 
produse ecologice ” – 1 inspectie; 

 
MASURI DMS – 402 controale, din care: 
1. Ajutor specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul 

de agricultura ecologica – 81 controale; 
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2. Ajutor specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul 
de agricultura ecologica (SMR 1-5) – 2 controale; 

3. Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele 
defavorizate – 12 controale; 

4. Ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de ovine/caprine din 
zonele defavorizate – 26 controale; 

Ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bovine si 
ovine/caprine si ajutoare specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita 
si producatorii de lapte si carne de ovine/caprine din zonele defavorizate – 281 
controale. 

PETITII, RECLAMATII, SESIZARI – 1 control, din care: 
Ajutoare alimentare acordate persoanelor cele mai defavorizate PEAD 2013 
destinatar final – 1 reclamatie. 

 
VIII.3. CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ IAȘI 

 
Camera Agricolă Judeţeană Iaşi a desfăşurat în anul 2014 activităţi în următoarele 
domenii: 

1. Formare profesională 
Cursuri de calificare profesională autorizate pentru producătorii 
agricoli: Total 14 clase cu 255 absolvenți 
- 7 clase în meseria de apicultor cu 148 absolvenţi; 
- 3 clase în meseria de lucrător în cultura plantelor cu 52 absolvenţi; 
- 4 clase în meseria de lucrător în creşterea animalelor cu 55 absolvenţi. 
 
 
• Cursuri de instruire a producătorilor agricoli:  
 - 20 instruiri cu 429 participanţi. 
- tematica instruirii : PAC și Priorități MADR 2014 – 2020, 

Ecocondiționalitate, GAEC și penalități pentru nerespectarea condițiilor, Cerințe 
legale în materie de gestionare (SMR), Recomanări privind adaptarea la 
schimbările climatice, Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole, HG.859/2013 pentru achiziționarea tanc de răcire lapte, Înființări 
asociații crescători de animale, Modificarea legisației privind produsele tradițional, 
Fondurile mutuale. 

- locul desfășurării și numărul de participanți: Ceplenița, Iași, Tomești, 
Miroslava, Țigănași, Brăiești, Dumești Schitu Duca, Cotnari, Movileni, Răducăneni, 
Costuleni, Gorban Cozmești, Dobrovăț, Cucuteni și Balș, Gropnița și Românești 
Țibana. 

Numărul de cursuri de  instruire pentru specialiştii CAJ Iaşi în anul  2014 a 
crescut cu  80%  faţă de anul 2013, fiind diversificate tematicile privind evaluator 
de furnizori şi programe de formare (informații necesare pentru acreditarea și 
reacreditarea cursurilor de formare profesională organizate de CAJ Iași), evaluator 
proiecte, engleză, comunicare și relații publice, accesare fonduri europene, 
securitate și sănătate în muncă  
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2. Forme asociative 
•  Consultanţă pentru înfiinţarea de asociaţii ale producătorilor agricoli 

cu activitate în cultivare cereale, legumicultură, pomicultură, viticultură. 
(Cooperativă Cultura plantelor de câmp – Com. Moțca, Cooperativă 
Comercializarea produselor meșteșugărești – Iași) 

•  Consultanţă pentru înfiinţarea de asociaţii ale crescătorilor de 
animale şi pentru achiziţionarea tancurilor de răcire a laptelui (Asociații Creştere 
vaci lapte – accesare sprijin minimis pentru achiziţionare tanc de răcire a laptelui - 
Com. Moţca, Com. Prisăcani,  Com. Cozmeşti, Com. Schitu Duca, Com. Cristeşti, 
Com.Hărmăneşti) 

• Consultanţă pentru înfiinţarea de persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale pentru accesare fonduri europene. 

• Număr forme asociative cărora CAJ Iaşi le-a acordat consultanţă:  
11 asociaţii. 

 
3. Informare şi extensie 

Acţiuni de informare şi promovare: 
Apariții în mass-media în anul 2014 -  materiale scrise (presa-online) - 

emisiuni radio –TV privind activitatea Camerei Agricole Județene Iași: 
• 17 emisiuni TV -  la TVR 1, TVR Iaşi, TeleM, Iaşi TV Life, Digi 24, BIT TV 

Paşcani 
 - subiecte: accesarea sprijinu lui de min imis pentru achiziţionarea tancurilor 

de răcire a laptelui, înfiinţarea perdelelor de protecţie, promovarea micilor 
producători din judeţul Iaşi, modele de bună practică pentru asocierea 
legumicultorilor, soluţii de promovare şi dezvoltare, loturi demonstrative 

10 interviuri la Radio Iaşi   
- subiecte: accesarea fondurilor europene, procedurile de achiziţionare a 

tancurilor de răc ire a laptelui, înfiinţarea perdelelor de protecţie, promovarea 
produselor locale prin târguri, sprijinirea mic ilor producători pentru valorif icarea 
producţiei,promovarea activităţii Camerei Agricole Judeţene Iaşi. 

-  
• 113 materiale scrise (presa-online) 
- subiecte:  accesarea fondurilor naționale și europene, cursuri de 

pregătire profesională organizate de CAJ Iaşi pentru producătorii agricoli, 
promovarea activităților organizate de CAJ Iași (târguri, întâlniri, seminarii, 
dezbateri). 

• 90 materiale postate pe site:  
- subiecte: legislația în domeniu, finanţările naționale și europene, instruiri 

şi demonstraţii practice, întâlniri cu producătorii agricoli din comunele judeţului 
Iaşi, târguri realizate, cursuri de calificare profesională producători agricoli şi 
cursuri de perfecţionare specialişti, constituire şi funcţionare asociaţii, colaborare 
cu instituții de învățământ, cercetare și diverse firme de profil. 

• Întâlniri: 149 acţiuni la care au participat 3583 persoane. 
- tematica:  mediatizarea priorităţilor UE şi MADR pentru perioada 2014 – 

2020, ecocondiţionalitate, bunele condiţii agricole şi de mediu, schimbările 
climatice, cerinţe legale în materie de gestionare, utilizarea îngrăşămintelor  
chimice  şi pesticidelor,   modul de înregistrare a fermelor în Registrul 
exploataţiilor, plăţile directe complementare în sectorul zootehnic, legislaţia privind 
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calamităţile, asocierea producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale, 
promovarea produselor tradiţionale, prezentarea input - urilor de către firmele de 
profil. 

- locul desfășurării: Iași, Pașcani, Cotnari, Podu – Iloaiei, Popeşti, Erbiceni, 
Heleşteni, Ruginoasa, Belceşti, Popricani, Victoria, Rediu, Lespezi, Valea Seacă, 
Cepleniţa, Leţcani, Vlădeni, Stolniceni Prăjescu, Mirceşti, Butea, Strunga, 
Răchiteni, Mădârjac, Prisăcani, Cristeşti, Tătăruşi, Sineşti, Moţca, Cotnari, Popeşti, 
Miroslava, Trifeşti, Ion Neculce, Brăeşti, Valea Lupului, Dobrovăţ, Ciorteşti, 
Bârnova, Andrieşeni, Coarnele Caprei, Ţuţora, Deleni, Prisăcani, Cristeşti, 
Hărmăneşti, Sineşti, Bivolari, Comarna Sat. Osoi, Rebricea- jud Vaslui, Miercurea 
Ciuc, Schitu Duca. 

• Târguri – 18 ( 13 targuri organizate de CAJ Iași privind promovarea 
produselor autentice locale din comunităţile rurale din județul Iași și 5 participări 
ale echipei CAJ Iași la târguri ), total 6.011 participanţi. 

- Targul Primăverii 14-16 martie 
-   Târgul de promovare a micilor producători - Ziua comunei Popricani 29 
mai 
- Ziua comunei Gorban-Festivalul P lăcintelor 8 iunie 
- Târgul de produse tradiţionale - Shwou-ul aeronautic 14 iunie 
- Târgul ,,Cireşe la Bojdeucă ” 21 iunie 
- Târg pentru încurajarea consumului de fructe şi legume proaspete Fresh 
Market 27-29 iunie  
- Târgul de promovare a micilor producători - Ziua comunei Barnova 12-13 
iulie 
- Târgul de promovare a micilor producători - Ziua comunei Aroneanu 27 

iulie 
- Târgul de promovare a micilor producători - Ziua comunei Prisecani 22-24 

august 
- Târgul de carte și bucate 19-21 septembrie 
- Festivalul Calu lui și al Echitației 18-19 octombrie 
- Târgul Toamnei 23-24 octombrie 
- Târgul de Craciun 12-23 decembrie 
Numărul târgurilor organizate de CAJ Iași, respectiv al participărilor la târguri 

a crescut în anul 2014 cu 180%, iar numărul participanților s-a mărit de 6,8 ori (cu 
683%), ca urmare a unor evenimente de mare anvergură (inclusiv târgul organizat 
la Show –ul aviatic). 

• Expoziţii: - 2 cu 80 participanţi. 
- tematica: Marca locală şi produsele tradiţionale – promovarea produselor 

locale 
- locul desfășurării: Iaşi -Palatul Culturii 
• Concursuri: - 1 concurs cu 50 participanţi. 

- tematica: Concurs pentru pomicultori şi procesatori de fructe 
- locul desfășurării: Com. Bălţaţi - Punct de lucru: Sârca 

• Festivaluri – 5 (3 organizate CAJ Iași, iar 2 participări ale echipei CAJ 
Iași), total 13.750 participanţi  

- tematică: 
- Festivalul Plăcintelor – Gorban  
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- Festivalu l Calului şi al Echitaţiei în colaborare cu Carrefour Iași (12.000 
participanţi) 

- Festivalul Strugurelui și Festivalul Vinului – Raionul Cimişlia - R. Moldova 
(100 participanţi) 

- Festivalul Plăcintelor- Iaşi  
- Festivalul Vinului - Comrat – Gagauzia , R. Moldova  
În anul 2013 a existat o participare la un festival, iar în anul 2014 CAJ Iași a 

organizat 3 festivaluri (Festivalul Calulu i şi al Echitaţiei  în colaborare cu Carrefour 
Era și Festivalu l Plăc intelor în comuna Gorban și la Iași), existând și două participă 
la evenimente din Republica Moldova. 

În anul 2014 au fost 13750 de participanți, față de numai 200 persoane în 
anul 2013. 

• Seminarii – 16 cu tematici: certificarea şi valorif icarea produselor 
tradiţionale, priorităţi UE şi MADR pentru perioada 2014 – 2020, legislaţia privind 
plăţile la suprafaţă, norme de ecocondiţionalitate, plantare perdele de protecţie  şi 
pomi fructiferi, exemple de bună practică privind proiectele europene – colaborare 
cu Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţii, OPEN DAYS – Săptămâna Europeană a 
Orașelor și Regiunilor la Bruxelles, înființarea și întreținerea plantațiilor pomicole, 
cu 586 participanţi. 

În anul 2014 numărul seminariilor organizate a crescut cu 228%, iar a 
participanților cu peste 329% (de peste 3 ori). 

 
• Simpozioane – 23 (organizate de firmele distribuitoare de input – uri 

pentru agricultură (prezentare hibrizi şi tehnologii de cultivare), rolul CAJ Iaşi în 
sprijinul producătorilor agricoli,  oportunităţi de dezvoltare rurală în perioada 2014 
– 2020, căi de promovare şi dezvoltare a agriculturii ieşene, participări la 
manifestări organizate în Republica Moldova la diverse conferințe organizate de 
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală, Camera de Comerţ  Bacău, Grupurile de 
Acțiune Locală, cu 1.661 participanţi. 

 
• Mese rotunde: - 4 la care au participat 101 persoane. 
- tematica: ecocondiţionalitatea, PNDR 2014 – 2020, codul de bune practici 

agricole şi proiecte implementate în jud. Harghita, proiecte implementate în jud. 
Iași (colaborare cu APDRP și Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţii), Construire şi 
dotare grajd bovine de carne, energie din surse regenerabile, achiziţie de utilaje 
agricole şi modul sacrificare bovine (proiect cu finanţare europeană), Extindere 
microfermă zootehnică 

- locul desfășurării și numărul de participanți: 
- Bălţaţi (11 persoane) 
- Miercurea Ciuc şi comune din judeţul Harghita (30 persoane) 
- Lunca Paşcani – Agrocomplex (30 persoane) 
- Focuri (30 persoane) 
• Dezbateri: - 9 la care au participat 206 persoane. 
- tematica: achiziţionarea tancurilor de răcire a laptelui prin accesarea 

sprijinulu i de minimis, proiectele implementate de GAL – uri, codul de bune 
practici agricole în fermele zootehnice, diversificarea activităţilor în mediul rural 

- locul desfășurării și numărul de participanți: 
- Iaşi – 6 întâlniri  
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- Victoria – 1 întâlnire  
- Rediu – 1 întâlnire  
- Prisăcani – 1 întâlnire  
 

4. Asistenţă tehnică 
• loturi demonstrative înființate de CAJ Iași în colaborare cu firme de 

profil: 
 A) Sector vegetal: 35 de loturi cu suprafața totală de 15,43 ha : 
- grâu – Prisăcani, Popești (2,5ha) 
- floarea – soarelui – Miroslava (1ha) 
- porumb – Cotnari, Popești (2 loturi de 2,1ha și 1,25 ha) 
- pomicultură:   
- măr - Țuțora, Prisăcani, Răducăneni, Gorban, Cozmești, Țibănești 
(350mp/lotx6 loturi = 0,21 ha) 
- păr – Mogoșești, Grajduri, Dobrovăț, Costuleni, Podu-Iloaiei, Oțeleni, 
Costeti, Moțca (350mp/lotx8 loturi = 0,28 ha) 
- goji – Comarna, Cotuleni (200mp/lotx3 loturi = 0,06 ha) 
- aronia – Răducneni, Costuleni (100mp/lotx2 loturi = 0,02 ha) 
- plante medicinale: 
- lavandă – Podu-Iloaiei, Miroslava (2 loturi, 0,18 ha) 
- trandafiri pentru dulceață – Podu-Iloaiei, USAMV Iași, Asociația Pomiviticolă 
Hilița (100mp/lotx3 loturi = 0,03 ha) 
- perdele de protecție 
- 2013- salcâm și măceș - Gorban (2,5ha), Răducăneni (0,8ha)  
- 2014 – Podu-Iloaiei (1,0 ha), Hârlău (Pîrcovaci – 1,6 ha), Popricani (Cîrlig – 
0,3 ha), Cucuteni (1,6 ha) 

B) Sectorul zootehnic: 4 loturi 
- taurine – Rediu (4 capete) 
- ovine – Rediu (100 capete) 
- caprine – Moțca (70 capete) 
- alb ine – Horlești (100 familii) 

Numărul loturilor demonstrative înfiinţate în anul 2014 pentru sectorul 
vegetal a crescut de 2,69 ori (cu 269%) și au cuprins culturi de câmp, pomi 
fructiferi, goji şi aronia, perdele de protecție,  lavandă și trandafiri pentru dulceață. 

Loturile de pomicultură au fost realizate în colaborare cu Staţiunea de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, perdelele de protecţie în 
colaborare cu Direcţia Silvică Iaşi, iar loturile de lavandă şi trandafiri pentru 
dulceaţă au fost înființate în colaborare cu firme de profil pentru consilierea 
producătorilor agricoli privind diversif icarea activăţilor şi obţinerea veniturilor. 

Activităţi de asistenţă tehnică şi economică de specialitate - 
consultanţă de grup şi individuală: 

• 4.602 persoane consiliate, din care:  
- consultanţă de grup:       3.583 persoane 
- consultanţă individuală: 1.019 persoane   
• domenii: sector vegetal, zootehnic, mecanizare, economie agrară, 

legislaţie, produse tradiționale, fonduri naționale și europene. 
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• Demonstraţii practice  - 40 pe următoarele tematici: tăieri în uscat la 
viţa de vie,  prezentare utilaje, înfiinţare loturi demonstrative și perdele protecţie, 
plantare pomi fructiferi, cu 1047 participanţi. 

Demonstraţiile practice au crescut ca număr în anul 2014 cu 90% față de 
anul 2013, iar numărul participanților s-a mărit cu 34%. Acestea au fost corelate 
cu numărul mare  de loturi demonstrative înființate. 

• Proiecte realizate în anul 2014:  
• Proiectul privind diversificarea canalelor de valorif icare a producţiei micilor 

fermieri  -  etapa de stabilire a contactelor cu firmele de profil pentru domeniul 
legume – fructe: colaborarea dintre legumicultori, pomicultori, Carrefour Felicia şi 
Era din Iaşi. 

• Proiectul privind sprijin irea producătorilor agricoli în vederea înființărilor de 
structuri asociative (asociații, cooperative). 

• Promovarea pomiculturii în spaţiul rural: plantare pomi fructiferi şi arbuşti în 
8 comune din judeţ – proiect realizat în colaborare cu Staţiunea de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi.   

• Perdele protecţie: plantare puieţi în 4 localități – proiect realizat în 
colaborare cu Direcţia Silvică Iaşi. 

• Sprijinirea înfiinţării asociaţiilor crescătorilor de vaci lapte pentru 
achiziţionarea tancurilor de răcire a laptelui în comunele Prisăcani, Moţca, Cristești 
și Hărmănești, consiliere și consultanță pentru înființarea, autorizarea și 
funcționarea centrelor de colectare lapte. 

• Sprijinirea înfiinţării Organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii în  
comuna Prisăcani. 

• Sprijin pentru obţinerea personalităţii jurid ice în vederea accesării 
programelor de finanţare: Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale, 
Intreprinderi Familiale – conform O.U.G. 44/2008. 
 

 
VIII.4  DIRECȚIA SILVICĂ – IAȘI 

     
Direcţia Silvică Iaşi este o unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi 

administrează o suprafaţă de fond forestier-domeniul public de 66837 ha, 
din care 65362 ha amplasat pe administrativul judeţului Iaşi şi 1475 ha 
amplasat pe administrativul judeţului Vaslui. 

         Obiectivul principal îl reprezintă gospodărirea durabilă şi unitară a pădurilor 
în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi a normelor de regim 
silvic. 

         Scopul principal rezidă în contribuţia pădurilor la asigurarea economiei  
naţionale cu lemn,cu alte produse şi servicii,fără a dezechilibra ecosistemele 
forestiere ca factori de mediu. 

         Fondul forestier - domeniul public, administrat de Direcţia Silvică Iaşi  se 
învecinează la nord cu Direcţia Silvică Suceava, la vest cu Direcţia Silvică Neamţ, la 
sud cu Direcţia Silvică Vaslu i, iar la est cu Republica Moldova. 
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         În conformitate cu prevederile Ordinului Min istrului Mediului şi Dezvoltării 
Rurale nr.1533/2008,Direcţia Silvică Iaşi este custode pentru siturile naturale de 
importanţă comunitară, după cum urmează: 

-ROSCI0107 Lunca Mirceşti 

-ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea împreună cu ROSPA0092 Pădurea Bârnova 

-ROSCI0161 Pădurea Medeleni  

-ROSCI0167 Pădurea Roşcani 

-ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi 

-ROSCI0181 Pădurea Uricani 

-ROSPA0096 Pădurea Micleşti 

         Direcţia Silvică Iaşi are în administrare 9 fonduri de vânătoare de pe 
teritoriul judeţului Iaşi, de o mare diversitate, care sunt populate cu numeroase 
specii de vânat caracteristice zonei de deal, 2 cabane de vânătoare (Poieni şi 
Buneşti) şi Amenajarea Piscicolă Schitu Duca, obiectiv amplasat la 25 km de 
Municipiul Iaşi, unde se realizează producţie piscicolă şi activităţi de pescuit 
recreativ-sportiv. 

         Suprafaţa totală a fondurilor de vânătoare este de 92267 ha ,din 
care 39705 ha ocupate de pădure.  

         În anul 2014,Direcţia Silvică Iaşi a realizat o cifră de afaceri de 33616 mii 
lei, a împădurit o suprafaţă totală de 587 ha, din care 232 ha regenerări 
artificiale şi 355 ha regenerări naturale. 

        De asemenea, aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc necesar 
încălzirii locuinţelor s-a realizat prin punerea pe piaţă şi valorificarea 
cantităţii de 69,85 mii mc. 
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CAPITOLUL IX: PROTECȚIA MEDIULUI 
 
IX.1. AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI 
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi (APM Iaşi) este instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, 
cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată integral de la bugetul de stat. 
Îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, respectiv: implementarea polit icilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul 
protecţiei mediului. 

 
IX.1.1. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

1. DOMENIUL GESTIONĂRII DEŞEURILOR, CHIMICALE, PROTECŢIE 
SOL ŞI SUBSOL 
 

� Urmarirea realizării obiectivelor şi măsurilor stabilite prin 
legislaţia şi Tratatul de aderare a României la UE, inclusiv 
prin planurile de gestionare a deşeurilor    

In domeniul gestiunii deşeurilor, în anul 2014, APM Iaşi a urmărit realizarea 
obiectivelor şi măsurilor stabilite prin legislaţia şi tratatul de aderare a Romanie la 
UE, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin. Astfel:  
 

A. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

In vederea monitorizării îndeplinirii obiectivului anual de colectare a DEEE de la 
populaţie (4Kg/locuitor), în anul 2014, APM Iaşi a realizat: 
 

 Organizarea de seminarii de informare/conştientizare a autorităţilor 
executive ale unităţilor administrativ-teritoriale care, potrivit HG 
Nr.1037/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, au 
următoarele obligaţii: 

a) de a organiza, de a gestiona şi de a coordona colectarea separată a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la gospodăriile 
particulare; 

b) de a stabili şi de a comunica agenţiei judeţene pentru protecţia 
mediului modalitatea şi frecvenţa de colectare a DEEE de la 
gospodăriile particulare 

c) de a preda DEEE colectate către producătorii sau organizaţiile 
colective ale acestora în vederea realizării tratării/reciclării DEEE 
colectate; 

d) de a asigura existenţa şi funcţionarea cel puţin a unui punct de 
colectare selectivă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare la 
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50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un punct de colectare în 
fiecare localitate; 

e) de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din punctele de colectare 
prevăzute la lit. d) şi de a raporta anual datele agenţiilor judeţene 
pentru protecţia mediului. Modul de evidenţă şi de raportare a 
informaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului mediulu i şi 
pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri 

Pâna la sfârşitul anulu i 2014, 57 de administraţii publice locale din mediul rural au 
notificat APM Iaşi cu privire la infiinţarea, prin HCL, a  punctelor de colectare 
DEEE;  
 

 Organizarea şi implicarea în campanii de informare-conştientizare şi 
colectare DEEE:   

- finalizarea ediţiei 2013-2014 şi lansarea editiei 2014-2015 a concursului 
şcolar „Patrula de Reciclare”, în parteneriat cu ROREC,  Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi şi SC SALUBRIS SA Iaşi 

- 4 campanii desfăşurate în mediul urban organizate în parteneriat cu  
organizaţia colectivă RoRec, care s-au desfăşurat în oraşele Iaşi (2) Paşcani 
şi Podu Iloaiei - cantitatea colectată a fost de cca 10 tone; 

- Campaniile de colectare a DEEE s-au desfăşurat şi în mediul rural (26 de 
campanii), cantitatea colectată fiind de aprox. 70 de tone; 

- Colectarea continuă de DEEE de la populaţie de către operatorul SC 
SALUBRIS SA Iaşi; cantitatea astfel colectată în anul 2014 – 24  tone;                           

- 2 campanii de colectare DEEE-uri în mediul urban organizate în parteneriat 
cu asociaţia colectivă ECOTIC, cantitatea colectată fiind de cca 6  tone;  

 Colectarea DEEE de către operatori specializaţi, respectiv SC REMAT SA Iaşi 
şi SC GREEN WWW  - punct de lucru Iaşi – cantitatea colectată în 2014 – 
cca 600  tone; 

Cantitatea totală de DEEE-uri colectată în 2014, la nivelul judetului Iaşi este de cca 
800 tone. 
   
   

B. Proiecte în derulare în  domeniul managementului deşeurilor  
menajere 

Principalele proiecte in domeniu  in derulare la nivelul judeţului in anul 
2014 sunt:   

1. „Sistem de management integrat al deşeurilor in judetul Iaşi” cu 
componentele: 2 staţii de transfer, 1 staţie de compost, 2 staţii de sortare, 
închidere depozite neconforme de deşeuri: Iaşi-Tomeşti, Paşcani, Hârlău, 
Tg. Frumos – beneficiar Consiliu l Judeţean Iaşi, proiect finaţat prin 
intermediul POS Mediu  

2. “Imbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor 
municipale solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”,  cu 



 126 

componenta realizarea puncte de colectare şi dotarea cu echipamente de 
colectare selectivă a deşeurilor în oraşul Tg. Frumos – Beneficiar Primăria 
Tg. Frumos, proiect derulat prin POC Romania - Moldova - Ucraina 2007-
2013; 

3. „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” – proiect derulat de către 
MMSC şi care include, pentru judetul Iaşi, un număr de 10 comune pentru 
care sunt în diferite stadii de realizare, platforme pentru compostul 
gunoiului de grajd. 
 

C. Depozitele de deşeuri  neconforme: 

La nivelu l Judeţului Iaşi, toate cele 4 depozite neconforme de deşeuri menajere – 
Iaşi-Tomeşti. Paşcani, Tg. Frumos şi Hârlău au activitatea de depozitare sistată 
conform graficului stabilit prin HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, 
lucrările de închidere a cestora fiind cuprinse în cadrul proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”. Deşeurile generate sunt 
colectate şi depozitate fie la depozitul ecologic Ţuţora, fie la depozite autorizate 
din judeţele limitrofe (Neamţ); 
 

D.     Depozite de deşeuri conforme 

Pentru deşeuri municipale  
La nivelul judeţului este operaţional depozitul conform de deşeuri de la Tuţora, 
depozit realizat în cadrul proiectului “Managementul integrat al deşeurilor solide în 
Iaşi” finanţat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durab ile prin intermediul 
Ordonanţei 40/2006; parte din lucrările proiectului au fost sistate, componenta 3 – 
închiderea depozitului Tomeşti, precum şi realizarea staţiei de compost  au fost 
preluate de către Consilu l Judeţean Iaşi pentru a fi realizate în cadrul proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, proiect aflat în 
implementare prin POS Mediu. La această dată în cadrul depozitului conform sunt 
funcţionale: prima celulă de depozitare de la Ţuţora, staţia de sortare şi staţia de 
epurare ape uzate, sistemul de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie s-a 
extins la 100% din populaţia municipiulu i Iaşi, iar operatorul depozitului este SC 
SALUBRIS SA Iaşi, în baza autorizaţiei integrate de mediu 6/2011 emisă de ARPM 
Bacău.  
 
În ceea ce priveşte depozitele de deşeuri industriale nepericuloase, situatia se 
prezintă astfel: 

� Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase a SC FORTUS SA Iaşi este 
conform de la data de 16 iulie 2009; 

� Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase (zgură şi cenuşă)  a CET II 
Holboca aparţinând SC CET Iaşi SA  - actualmente   SC Dalkia Termo  Iaşi 
SA, este conform la data de 31.12.2013; are sistată depozitarea deşeurilor 
lichide,  apa cu ajutorul căreia se transportă hidraulic deşeurile de zgură şi 
cenuşă este colectată şi recirculată astfel încât la depozitare, raportul masic 
amestec solid/apă în depozit este de 1/1,08, deci depozitarea deşeurilor se 
face sub formă de fluid dens. Primăria Munic iulu i Iaşi are în derulare prin 
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Programul Operaţional POS MEDIU Axa 3, proiectul „Reabilitarea sistemului 
de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de 
mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice 
în alimentarea cu căldură urbană”, proiect care include şi componenta 
„Evacuarea în stare uscată a zgurii şi cenuşii de la CET 2” a cărui 
scop este colectarea uscată, transportul şi depozitarea zgurii şi cenuşii 
zburătoare în silozuri dedicate, în vederea revalorificării.  Termenul de 
finalizare a proiectului este 31.12.2015. 

  

E. Gestionarea deşeurilor spitaliceşti 

De la sfârşitul anulu i 2008, toate crematoriile unităţilor spitaliceşti sunt închise 
conform angajamentelor asumate, deşeurile sp italiceşti generate fiind eliminate 
controlat, pe baza de contract cu firme specializate, în instalaţii de incinerare 
autorizate  din judeţele limitrofe.   
 

F.  Aprobarea  transporturilor de deşeuri periculoase 

În perioada ianuarie – decembrie 2014,  în conformitate cu prevederile HG nr. 
1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi  nepericuloase pe teritoriul 
României, APM Iaşi a aprobat un număr de 88 de formulare de transport pentru 
operatorii economici autorizaţi pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor 
periculoase. 
 

G. Permise aplicare nămol în agricultură 

În anul 2014 APM Iaşi a emis 2 permise pentru aplicarea nămolulu i provenit din 
staţii de epurare pe terenurile agricole, în conformitate cu prevederile Ord 
344/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H.  Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – PRGD a fost aprobat prin 
Ord. MMDD nr.1364/14.12.2006. În august 2008 a fost finalizat Planul Judeţean 
de Gestionarea a Deşeurilor (PJGD),care a fost elaborat de catre S.C. EPC 
Consultanţa de Mediu Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii 27/2007 de 
modificare şi completare a OUG 78/2000 privind gestionarea deşeurilor. APM Iaşi a 
pus la dispoziţie toate datele necesare elaborării acestui document şi a fost 
reprezentată atât în Grupul de Lucru cât şi în Comitetul de Coordonare. S-a 
realizat monitorizarea anuală a PJGD şi PRGD.    
PJGD,  elaborat pentru perioada 2008-2013, a fost adoptat de catre Consiliul 
Judeţean Iaşi prin  HCJ Nr.343 /21.11.2008, şi necesită actualizare în concordanţă 
cu noile prevederi legale. Deoarece, conform prevederilor Legii 211/2011, art 39 
alin (1), PJGD se elaborează/actualizează pe baza princip iilor şi obiectivelor 
strategice din PNGD, iar  Strategia naţională de  gestionare a deşeurilor 2014-
2020, aprobată prin HG 870/2013, nu este insoţită de PNGD (care să  detalieze   
obiectivele  strategice, specifice fluxurilor de deşeuri, ţinte şi program de 
monitorizare aferente acestei perioade), procesul de actualizare a PJGD va fi iniţiat 
după apariţia PNG, astfel încât să fie corelate obictivele şi ţintele la n ivel judeţean 
cu cele la nivel naţional iar monitorizarea să fie unitară.     
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Acţiuni de informare/conştientizare în domeniul managementului 
deşeurilor şi substanţelor chimice (numărul de acţiuni de 
informare întreprinse în acest domeniu); 

• acţiuni de informare-conştientizare – în cadrul campaniilor de colectare a 
DEEE   organizate în parteneriat cu asociaţiile Ecotic şi RoRec  

• 28 acţiuni educative în unităţile de învăţământ sau la sediul APM Iaşi pe 
tema deşeurilor 

• 2 participări la campaniile de informare conştientizare în cadrul pro iectului 
„Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”  

• 6 acţiuni cu ONG-urile de mediu 
 

� Urmărirea implementării colectării separate a deşeurilor 

Sistemele de colectare selectivă a deşeurilor din deşeuri menajere sunt 
implementate astfel: 

- sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, pe sorturi: hârtie/carton, sticlă, 
biodegradabile, acoperind populaţia în procent de 90% sunt în Municipiul 
Iaşi, 80% în oraşul  Hârlău şi comunele Scobinţi şi Deleni; 

- în proporţie de 50% din populaţie în municipiul Paşcani; 
- pentru oraşul Tg. Frumos sistemul de colectare selectivă este 

implementat prin proiectul “Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării 
deşeurilor munic ipale so lide din Republica Mo ldova, România şi Ucraina”, în 
care primăria Tg. Frumos este partener, prin care s-au realizat: amenajarea 
a 20 de puncte gospodăreşti de colectare deşeuri pe teritoriul întregului 
oraş Tg. Frumos şi dotarea acestora cu 60 de containere de 1,1 mc, pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor pe 3 categorii: menajer, plastic şi 
hârtie/carton; 

- pentru întreg judeţul, extinderea colectării selective a deşeurilor din deşeuri 
menajere se realizează în cadrul proiectului „Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” prin intermediul căruia s-au achiziţionat 
următoarele echipamente de colectare deşeuri:  
- 125220 pubele cu capacitate 120 l 
- 8389  pubele 240 l 
- 9795  containere 1,1 mc 
- 31917 recipiente de compostare individuală.  

  

� Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate 
de gestionare a deşeurilor  

 în anul 2014, APM Iaşi a monitorizat implementarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Judeţul Iaşi”, contractul de finanţare 
prin intermediul POS MEDIU a fost semnat pe data de 16 mai 2013 şi are 
ca termen final data de 31.12.2015; 

 Costul proiectului: 69350207 euro fara TVA; 
 Scopul proiectului: completarea infrastructurii şi a echipamentelor existente 

prin investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management 
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integrat al deşeurilor la n ivel de judeţ, pentru conformarea cu cerinţele 
legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor 
asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană; 

 Obiectivele proiectului: 
� Implemntarea sistemului de colectare selectivă; 
� Imbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de 

colectare şi transport; 
� Optimizarea logisticii prin eficientizarea servic iilor de 

gestionare a deşeurilor; 
� Depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitelor 

conforme; 
� Asigurarea vizibilităţii proiectului şi obţinerea unui bun nivel de  

conştientizare a publicului  cu privire la rigorile şi avantajele 
SMID 

În cadrul proiectului, pe parcursul anului 2014, s-au derulat lucrări pe contractul  
„Continuarea lucrărilor în cadrul SMID”, care include:  

� reabilitarea şi închiderea depozitului urban neconform Tomeşti 
� construcţia compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deşeuri 

Ţuţora (capacitate cca 764 mii mc) 
� finalizarea staţiei de compost Ţuţora (capacitate 10 mii tone/an); 
� finalizarea staţiei de sortare existente Ţuţora. 

Pentru celelalte contrate de lucrări şi furnizare din cadrul proiectului, erau în 
derulare, în diferite stadii,  procedurile de achiziţie: 
Acestea se referă la: 

� achiziţia de echipamente de colectare şi transport (menţionate la punctul 
1.2); 

� extinderea şi modernizarea Centrului de Mangement al Deşeurilor Ţuţora 
(construcţia staţiei de tratare mecano-biologică cu cap 140 mii tone/an); 

� construcţia staţiei de transfer Bălţaţi (cap 17 mii tone/an) şi  construcţia 
statiei de transfer (capacitate 44 mii tone/an) şi sortare Ruginoasa   

� Inchiderea depozitelor de deşeuri neconforme Tg. Frumos, Paşcani şi 
Hârlău.  

   
 

2. DOMENIUL CONSERVĂRII NATURII 
 

 
2.1 Elaborarea măsurilor minime de conservare pentru ariile protejate 
de interes comunitar neatribuite în custodie 

 
APM Iaşi a elaborat, pentru siturile Natura 2000 de pe raza judeţului neatribuite în 
custodie la sfârşitul anului 2012, setul de măsuri min ime de conservare, seturi care 
au fost aprobate de MMSC. 
     Cele 11 seturi de măsuri minime se referă la siturile Natura 2000: 

• ROSCI 0058 Dealul lu i Dumnezeu 
• ROSCI 0076 Dealul Mare Hârlău 
• ROSCI0077 Fănaţele Bârca  
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• ROSCI 152 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 
• ROSCI 160 Pădurea Icuşeni 
• ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 
• ROSCI0221 Sărăturile de la Valea Ilenei 
• RoSCI 0265 Valea lui David 
• ROSCI0363 Râul Moldova intre Miteşti şi Oniceni 
• ROSCI 0378 Răul Siret intre Paşcani şi Roman 
• ROSPA0109 Acumulările Belceşti.  

La sfârşitul anulu i 2011, în urma derulării de către MMSC a proiectului 
„Cercetarea în vederera îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre în 
ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor  comunitare privind reţeua 
ecologică NATURA 2000”, au fost aprobate noi acte normative in ceea ce 
priveşte desemnarea de noi situri Natura 2000 pe teritoriul României. 

Astfel prin HG 971/2011, care modifică  HG nr. 1284/2007 privind declararea 
ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000, pentru judeţul Iaşi a fost declarată o nouă arie protejată 
sit Natura 2000 tip SPA, respectiv Acumulările Belceşti, în timp ce, prin Ord. MMP 
nr. 2387/2011, care modifică  Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară tip SCI, ca parte integrantă 
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, s-au desemnat pentru 
judeţul Iaşi noi arii protejate şi s-au făcut unele modificări ale limitelor sau 
obiectivelor de conservare (introducere noi specii) pentru cele deja desemnate. 

O situaţie a siturilor Natura 2000 în judeţul Iaşi – 6 tip SPA şi 19 tip SCI, este dată 
mai jos:  

  
 
Situri Natura 2000 de tip SPA din judeţul Iaşi:  

Suprafaţa (ha)  
Nr. 
crt. 

 
 

Denumire 

 
 

Localizare 
 

Totală 
Pe terit. 
judetului  

Suprafaţa 
ocupată 

din 
supraf. 

Judeţului 
(%) 

1 ROSPA0042 - 
Eleşteele Jijiei si 
Miletinului  

Judeţul Iaşi – comunele: 
Andrieşeni, Coarnele Caprei, 
Focuri, Gropniţa, Movileni, 
Şipote, Ţigănaşi , Popricani, 
Probota, Trifeşti, Victoria şi 
Vlădeni 

18990 18990 3,47 

2 ROSPA0072 - Lunca 
Siretului Mijlociu 

Judeţele Iaşi, Neamţ şi Bacău; 
în judeţul Iaşi – comunele: 
Stolniceni-Prăjescu, Mogoşeşti 
Siret, A.I. Cuza, Hălăuceşti, 
Mirceşti, Răchiteni şi Butea 

10 455       3241 1,91 

3 ROSPA0092 - Judeţul Iaşi – comunele: 12 887 12887 2,35 
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Pădurea Bârnova Bârnova, Ciurea, Comarna, 
Dobrovăţ, Grajduri, Schitu 
Duca şi Tomeşti 

4 ROSPA0096- 
Pădurea Micleşti 

Judeţele Iaşi şi Vaslui 
Judeţul Iaşi – comunele: 
Ciorteşti şi Dolheşti 

8631 5438 1 

5 ROSPA0109-
Acumulările Bel ceşti  

Judeţul Iaşi – 
comunele:Belceşti, Cepleniţa, 
Coarnele caprei, Cotnari, 
Deleni, Harlău, Scobinţi 

2099 2099 0,38 

6 ROSPA 0116 – 
Dorohoi- Şaua 
Bucecii 

Judeţele Botosani, Suceava, 
Iaşi  
Jud Iaşi – Comuna Sireţel  

25330 1266 0,2 

TOTAL   43921  8 
 
 
Situri Natura 2000 de tip SCI din judeţul Iaşi: 

Suprafaţa (ha)  
Nr. 
crt. 

 
Denumire 

 
Localizare  

Totală 
Pe terit. 
judeţului 

Suprafaţa 
ocupată 

din supraf. 
judeţului 

1 ROSCI0058-Dealul 
lui Dumnezeu 

Judeţul Iaşi – comunele: Leţcani, 
Movileni, Rediu,Româneşti. 

579 579  0.1 

2 ROSCI0077 - 
Fânaţele Bârca 

Judeţul Iaşi – comunele: Voineşti, 
Mogoşeşti-Iaşi 

144 144 0,03 

3 ROSCI 0076 Dealul 
Mare -Hârlău 

Judeţele Botosani, Suceava Iaşi  
Judeţul Iaşi – comunele Deleni şi 
Sireţel şi Lespezi oraşul Hărlau, 

25112 9040 1,65 

4 ROSCI0107- Lunca 
Mirceşti 

Judeţul Iaşi – comuna Mirceşti 33 33 0,005  

5 ROSCI0135 
Pădurea Bârnova-
Repedea 

Judeţul Iaşi – comunele: 
Bârnova, Ciurea, Comarna,  
Dobrovăţ, Grajduri, Schitu Duca  

12216 12216 2,23 

6 ROSCI0152 
Pădurea Floreanu 
Frumuşica – Ciurea  

Judeţele Iaşi şi Neamţ  
Judeţul Iaşi – comunele: Sineşti, 
Dumeşti, Tansa, Ţibăneşti, 
Dagâţa, Popeşti, Ţibana, 
Mădârjac, Horleşti,Voineşti  

18978 16700 3.05 

7 ROSCI0159-
Pădurea Homiţa 

Judeţul Iaşi – comunele Cristeşti, 
Moţca 

57 57 0,0093 

8 ROSCI0160- 
Pădurea Icuşeni 

Judeţul Iaşi – comuna Victoria  10 10 0,0017 

9 ROSCI0161-
Pădurea Medeleni 

Judeţul Iaşi – comuna Golăieşti, 
Victoria 

131 131 0,0226 

10 ROSCI0167-
Pădurea Roşcani 

Judeţul Iaşi – comuna Roşcani 56 56 0,0118 
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11 ROSCO0171- 
Pădurea şi pajiştile 
de la Mârzeşti - 
Iaşi 

Judeţul Iaşi – comunele Rediu, 
Popricani 

200 200 0,04 

12 ROSCI0176-
Pădurea Tătăruşi 

Judeţul Iaşi – comunele Tătăruşi, 
Cristeşti 

55 55 0,0088 

13 ROSCI0181-
Pădurea Uricani 

Judeţul Iaşi – comuna Miroslava 114 114 0,02 

14 ROSCI0213-Râul 
Prut  

Judeţele Iaşi şi Vaslui 
Judeţul Iaşi – comunele Bivolari, 
Trifeşti, Probota, Victoria, 
Golăieşti, Ungheni, Ţuţora, 
Prisăcani, Grozeşti, Gorban 

11861   4388,57  0,8 

15 ROSCI0221-
Sărăturile din valea 
Ilenei 

Judeţul Iaşi – comuna Dumeşti, 
Leţcani, Româneşti 

112 112 0,024 

16 ROSCI0222-
Sărăturile Jijia 
Inferioară –Prut  

Judeţul Iaşi – comunele: 
Andrieşeni, Coarnele Caprei, 
Focuri, Gropniţa, Movileni, 
Şipote, Ţigănaşi , Popricani, 
Probota, Trifeşti, Victoria şi 
Vlădeni 

10613 10613 2,0 

17 ROSCI0265- Valea 
lui David 

Judeţul Iaşi – comunele 
Miroslava, Rediu 

1435 1435  0,26 

18 ROSCI0363 – Raul 
Moldova între 
Oniceni şi Miteşti  

Judeţele Iaşi, Suceava şi Neamţ 
Judeţul Iaşi: comunele Tătăruşi, 
Cristeşti, Moţca, Mirosloveşti  

 3215 1736 0,032 

19 ROSCI0378 – Râul 
Siret intre Paşcani 
şi Roman  

Judeţele Iaşi şi Neamţ 
Judeţul Iaşi – comunele: 
Răchiteni, Butea, Mirceşti, 
A.I.Cuza, Mogoşeşti Siret, 
Stolniceni Prăjescu, municipiul  
Paşcani  

3711 2263 0,041 

TOTAL    59871 10,93 
 
Siturile menţionate însumează o suprafaţă totală de cca 80.000 ha (având în 
vedere că sunt unele suprapuneri între SCI şi SPA), adică 14,6% din suprafaţa 
judeţului. 
 
 

2.2 Asigurarea custodiei pentru ariile naturale protejate  

Pe raza judeţului sunt declarate 27 de arii naturale protejate conform Legii 5/2000 
precum şi un număr de 19 situri SCI şi 6 SPA situri incluse în reţeaua Natura 2000 
conform prevederilor Ord. MMP 2387/2011 respectiv HG 971/2011. 
Începând cu anul 2010, prin sesiunile de atribuire în custodie organizate de către 
MMSC conform reglementărilor în vigoare, au fost atribuite în custodie/admnistrare 
o serie de arii naturale protejate.  
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Pe parcursul anului 2014, ca umare a: 
- modificărilor semnif icative a limitelor unor situri natura 2000 conform Ord. 

MMP 2387/2011 respectiv HG 971/2011; 
- solic itărilor unor custozi/administratori; 
- desfăşurării celei de a 6-a sesiuni de atribuire în custodie a ariilor naturale 

protejate,  
au intervenit o serie de modificări in ceea ce priveşte administrarea ariilor 
naturale, astfel că, la finalu l anului 2014 situaţia se prezinta astfel: 

 
Cod arie 

Cod 
naţional 

arie 
atribuită 

in 
custodie 

 
Denumire arie 

naturală protejată 
 atribuită in 

custodie 

 
Jud. 

 
 

Custode 

 
 

Observaţii 

ROSCI0076 ROSCI0076 FAGETUL HUMOSU Iasi 
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Incetare custodie - 
modificare limite, 
schimbare denumire 
(Dealul Mare Harlau) 

ROSCI0076 2.537. 
FAGETUL  SECULAR 
HUMOSU Iasi 

RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Incetare custodie-  
Inclusa in sit Dealul Mare 
Harlau     

ROSCI0107 ROSCI0107 LUNCA MIRCESTI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0107 2.549. 
LUNCA MIRCESTI 
(VASILE ALECSANDRI) Iasi  

RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0135 2.541. 
LOCUL FOSILIFER DL. 
REPEDEA Iasi  

RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management al 
ROSCI 0135 in aprobare  
la MMSC  

ROSCI0135 ROSPA0092 
PADUREA BARNOVA-
REPEDEA Iasi  

RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management al 
ROSCI 0135 in aprobare  
la MMSC 

ROSCI0135 ROSCI0135 
PADUREA BARNOVA-
REPEDEA Iasi  

RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management al 
ROSCI 0135 in aprobare  
la MMSC 

ROSCI0135 2.547. PIETROSU Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management al 
ROSCI 0135 in aprobare  
la MMSC 

ROSCI0135 2.543. POIANA CU SCHIT Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management al 
ROSCI 0135 in aprobare  
la MMSC 

ROSCI0135 2.544. POIENI CARBUNARIEI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management al 
ROSCI 0135 in aprobare  
la MMSC 

ROSCI0150 ROSCI0150 PADUREA FRUMUSICA Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Incetare custodie- 
modificare limite, sit 
dizolvat in ROSCI 0152 cu 
denumire si limite noi 
(Floreanu Frumusica 
Ciurea) 

ROSCI0150 2.545. PADUREA FRUMUSICA Iasi 
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Incetare custodie, inclusa 
in sit ROSCI 0152 cu 
denumire si limite noi  

ROSCI0152 ROSCI0152 
PADUREA 
GHEORGHITOAIA Iasi  

RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Incetare custodie inclusa 
in sit ROSCI 0152 cu 
denumire si limite noi  

ROSCI0159 ROSCI0159 PADUREA HOMITA Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Incetare custodie ca 
urmarea a retrocedarii 
suprafetei aferente  

ROSCI0161 ROSCI0161 PADUREA MEDELENI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0167 ROSCI0167 PADUREA ROSCANI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0167 2.539. PADUREA ROSCANI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0176 ROSCI0176 PADUREA TATARUSI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0176 2.546. PADUREA TATARUSI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0181 ROSCI0181 PADUREA URICANI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0181 2.538. PADUREA URICANI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSPA0072 ROSPA0072 
LUNCA SIRETULUI 
MIJLOCIU 

Iasi - 
Nea
mt 

ASOCIATIA 
VANATORILOR 
SI PESCARILOR 
SPORTIVI ROMAN 

Plan de management in 
aprobare la MMSC 

ROSPA0096 ROSPA0096 PADUREA MICLESTI Iasi  
RNP-DIRECTIA 
SILVICA IASI 

Plan de management in 
elaborare 

ROSCI0213 ROSCI0213 
şi rezervaţiile 
naturale 
2.556, 2.555, 
2.554 

RĂUL PRUT – CU CELE 
3 REZERVAŢIILE 
NATURALE AFERENTE  
- COTUL BRAN, COTUL 
SĂLĂGENI ŞI RAUL 
PRUT  

Iaşi, 
Vaslu
i 

  INCETARE ADMNISTRARE  
LA SOLICITAREA 
ASOCIATIEI PRIETENI 
PESCARI  

ROSPA0042  ROSPA0042 
şi rezervaţia 
naturală 
2.553 

ELEŞTEELE JIJIEI ŞI 
MILETINULUI ŞI 
REZERVAŢIA TEIVA 
VIŞINA  

Iaşi  SC GLOBAL 
COMERCIUM 
DEVELOPMENT SRL 
BUCURESTI   

  

ROSCI 
0265 

Reyervaţia 
naturală 
2.536 
Fanatele 
Seculare 
Valea lui 
David  

VALEA LUI DAVID  Iasi  HELP NATURE& 
PEOPLE (HPN) IASI  

   

ROSCI 
0058 

ROSCI 0058 DEALUL LUI 
DUMNEZEU 

Iasi  HELP NATURE& 
PEOPLE (HPN) IASI  

 Plan de management in 
aprobare la MMSC   
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Pentru o parte din aceste arii protejate custozii au elaborat, împreună cu 
reprezentanţii APM Iaşi,  Regulamentele de funcţionare care în prezent sunt în 
procedură de avizare la  MMS.  
  
 
2.5 Autorizaţii de recoltare flora/fauna: 
 
Pe parcursul anului 2014 APM Iaşi  a emis, în baza prevederilor Ord. 410/2008, 6 
autorizaţii pentru recoltare plante (1 pentru persoana fizică şi 5 pentru persoane 
jurid ice) şi 11 autorizaţii pentru recoltare/capturare fauna sălbatică.  
 
2.6 Alte activităţi : 

- Monitorizări şi controale comune cu CJ Iasi al GNM în ariile naturale 
protejate – 30 

- Actualizarea inventarului arborilor monument, propunerea aprobării 
acestuia şi aprobarea   prin HCJ Iaşi 261/28.08.2014 a celor 383 de arbori 
monument din judet; 

- Iniţierea proiectului de identificare a potenţialului şi declarare a zonei Lunca 
Inferioară a Jijiei (incluzând siturile Natura 2000 ROSPA 0042 Eleşteele Jijiei 
şi Miletinului şi ROSCI 0222 Sărăturile Jijia Inferioara Prut) ca sit RAMSAR; 
au fost organizate, pe parcursului anului 2014 2 dezbateri/conferinţe pe 
această tema şi este în documentare şi elaborare Fişa RAMSAR; 

- Acţiuni educative tematice  
 

3. DOMENIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII 
 

În anul 2014 la APM Iaşi s-au înregistrat  un număr de 195 solicitări pentru 
emiterea/ revizuirea autorizaţiilor de mediu, fiind emise un număr de 192 
autorizaţii de mediu din care 161 autorizaţii de mediu şi 31 autorizaţii de 
mediu revizuite. 

S-au înregistrat un număr de 2 solicitări de emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu şi 3 solicitări de revizuire a autorizaţiei integrate de 
mediu: s-au emis un număr de 2 autorizaţii integrate de mediu şi o 
autorizaţie integrată revizuită. Se află în procedura de revizuire 2 
autorizaţii integrate de mediu. 

În anul 2014 la APM Iaşi s-au înregistrat un număr de 4000 solicitări de emitere a 
acordului de mediu pentru aprobarea proiectelor de investiţie publice ori private 
sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, acestea fiind 
soluţionate după cum urmează: 

� APM Iaşi a emis Clasarea notificării pentru un număr de 3460 
solicitări pentru proiecte care nu au intrat sub incidenţa HG 
nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului şi a art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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� Emiterea pentru un număr de 422 de solicitări de emitere a 
acordului de mediu pentru proiecte prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului şi/ sau proiecte care se supun prevederilor OUG 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, a deciziilor etapei de încadrare conform 
cărora nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului sau a evaluării adecvate; 

� Emiterea unui acord de mediu pentru un proiect de investiţie 
(Modernizare 12 hale reproducţie găini rase grele), ca urmare a 
parcurgerii procedurii complete de emitere a acordului de mediu. 

� Emiterea a 5 avize NATURA 2000 pentru proiecte publice sau 
private pentru care în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit că 
se supun procedurii de evaluare adecvată. 

Un număr de 112 solicitări sunt în diverse stadii în procedura de emitere a 
acordului de mediu, din care pentru un număr de 42 de solicitări APM 
Iaşi a emis numai Decizii ale etapei de evaluare iniţială şi pentru care 
titularii proiectelor nu au continuat procedura de reglementare prin 
transmiterea documentaţiilor tehnice conform prevederilor Ord. MMP nr. 
135/2010.    

Un număr de 70 de solicitări de emitere a acordului de mediu pentru care 
documentaţiile tehnice nu au fost completate conform solicitării APM 
Iaşi, se află în procedura de emitere a acordului de mediu. 

În anul 2014 la APM Iaşi s-au înregistrat 253 de solicitări de emitere a 
avizelor de mediu  pentru planuri/ programe, acestea fiind so luţionate după 
cum urmează: 

� s-au emis un număr de 142 notificări pentru clasarea solicitărilor de 
emitere a avizelor de mediu pentru planurile care nu se supun procedurii 
de evaluare de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe 

� s-au emis un număr de 91 decizii ale etapei de încadrare conform 
căreia  acestea nu pot avea efecte semnificative asupra mediului, deci 
nu necesită evaluare de mediu, formulându-se propunerea de a fi 
supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu şi 5 decizii de 
încadrare conform cărora este necesară evaluarea de mediu  

� s-au emis 5 avize de mediu prin parcurgerea procedurii complete de 
avizare cu efectuarea evaluării de mediu 

� un număr de 20 solicitări sunt în diverse stadii în procedura de 
emitere a avizului  de mediu, ca urmare a completărilor 
solicitate de APM Iaşi. 
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Urmărirea conformării activităţilor prestate de agenţii economici faţă de 
actele de reglementare emise şi de actele normative privind protecţia 
mediului 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a efectuat în anul 2014, împreună cu GNM-CJ 
Iaşi un număr de 13 controale la agenţii economici din judeţul Iaşi. 
Controalele au vizat următoarele: 

� Conformarea cu prevederile Directivei 2001/80/CE (IMA) privind 
limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţiile mari 
de ardere (6 controale); 

� Respectarea prevederilor documentelor prevăzute de HG 804/2007 
pentru obiectivele care intră sub incidenţa Directivei 96/82/CE privind 
controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase (SEVESO II) (2 controale); 

� Participarea împreună cu alte autorităţi la nivel local, diseminarea 
informaţiei de mediu, sesizări (2 controale) 

În anul 2014 s-a actualizat inventarul instalaţiilor care desfăşoară activităţi 
conform Anexei I a Regulamentului nr. 166/2006 (E-PRTR) – Registrul European 
al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, a analizat şi validat calitatea datelor din 
rapoartele transmise de operatori care intră sub incidenţa Regulamentului. Pentru 
baza de date E-PRTR aferentă anului 2013, APM Iaşi a validat şi a introdus 
rapoartele unui număr de 30 operatori care desfăşoară activităţi prevăzute 
în Anexa 1 a Regulamentului (din care un nr. de 18 instalaţii intră în E-
PRTR aferent anului 2013). 

În anul 2014 s-a actualizat inventarul instalaţiilor care desfăşoară activităţi 
conform Legii nr.  278/2013 privind emisiile industriale, anexa 7, partea 
1 – cu referire la instalaţiile şi activităţile care utilizează so lvenţi organici, a 
analizat şi validat 15 Planuri de gestionare (întocmite pentru anul 2032) transmise 
de operatorii care intră sub incidenţa Directivei COV solvenţi. 

În domeniul Schimbărilor c limatice, la solicitarea ANPM, s-au colectat şi transmis 
datele furnizate de operatori pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor 
de Gaze cu Efect de Seră (INEGES). 

 

4. DOMENIUL MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU 
 
Reţeaua de monitorizare integrata a factorilor de mediu la n ivelul APM Iaşi se 
compune din: 

A.  REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI - formată din 6 
staţii automate, realizată prin proiect PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea sistemului 
naţional de monitorizare a calităţii aerulu i”.  
Calitatea aerului din aglomerarea Iaşi a fost evaluată în baza măsurărilor 
efectuate în staţiile de monitorizare. Tipul staţiilor şi poluanţii monitorizaţi sunt: 

� Staţia IASI 1 – Podu de Piatră – staţie de trafic 

Poluanţi monitorizaţi: 
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SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb (din PM10), PM10 sau PM2,5 automat (light 
scattering), PM10 gravimetric, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen 
(on line) 

� Staţia IASI 2 – Decebal- Cantemir – staţie de fond urban 

Poluanţi monitorizaţi: 

SO2, NO, NO2, NOx,  Pb (din PM10), PM2,5 gravimetric, Benzen, Toluen, O-xilen, 
Etilbenzen, m, p – xilen (on line), direcție şi viteză vânt, temperatură, presiune, 
radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii 

� Staţia IASI 3 – Oancea - Tătăraşi – staţie industrială 

Poluanţi monitorizaţi: 

SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 sau PM2,5 automat (light scattering) 

� Staţia IASI 4 – Copou - Sadoveanu – staţie de fond rural 

Poluanţi monitorizaţi: 
SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, Pb (din PM10), PM10 gravimetric, direcție şi viteză 
vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă 

� Staţia IASI 5 – Tomeşti – staţie de fond suburban –  

Poluanţi monitorizaţi: 

SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 gravimetric, Pb (din PM10), BTX pe tuburi de 
absorbţie 

� Staţia IASI 6 – Bosia-Ungheni achiziţionată prin contract 4361/2007, 
monitorizează calitatea aerului în zona de graniţă cu Republica Moldova. 

Poluanţi monitorizaţi:  

SO2, NO, NO2, NOx,  Pb (din PM10), PM10 automat, PM10 gravimetric, CO, Benzen, 
Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m,p – xilen (on line), parametrii meteorologici 
(direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, 
precipitaţii). 

Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt interpretate şi validate, acestea 
putând fi vizualizate pe site-ul www.calitateaer.ro, servind ulterior la elaborarea 
rapoartelor privind starea mediului şi f işa judeţului. Funcţionarea staţiilor este 
apreciată prin captura de date raportată pentru fiecare poluant, care reprezintă 
raportul dintre perioada în care instrumentul de monitorizare produce date valabile 
şi perioada pentru care se calculează parametrul statistic.  

Până la data de 31.12.2014 au fost înregistrate 173592 analize aer (imisii), din 
care 406 analize precipitaţii. 

În perioada 01.01-30.05.2014 au fost verificate/ certificate/ etalonate 7 
echipamente (pompe aspiraţie pulberi, generatoare ozon, dilutoare, analizoare) 
din staţiile automate arondate Unităţii de Calibrare Iaşi pentru care s-au întocmit şi 
transmis către APM-urile beneficiare un număr echivalent de rapoarte de 
încercare. 
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Principala problemă la nivelul minicipiului Iaşi pe calitatea aerului este legată 
de depăşiri ale valorii limită  anuale și zilnice la particule în suspensie PM10 
monitorizate în staţia  de trafic IS1 Pd. Piatră astfel: 

� în anii 2007, 2008, 2009 și 2012, valoarea limită medie anuală 
a fost depăşită, iar numărul depăşirilor valorii limită zilnice a 
fost mai mare de 35; 

� în anul 2010, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită 
medii anuale, iar numărul de depășiri ale valorii limită zilnice a 
fost sub 35, însă captura de date a fost insuficientă în raport 
cu criteriul de calitate prevăzut în legislaţia europeană; 

� în anul 2011, valoarea limită medie anuală a fost depăşită, iar 
numărul depăşirilor valorii limită zilnice a fost de 35; 

� în anul 2013, valoarea limită medie anuală a fost depăşită, iar 
numărul depăşirilor valorii limită zilnice a fost sub 35; 

� în anul 2014, captura  de date a fost insuficientă pentru 
evaluarea măsurărilor din stația IS1 situație datorată unor 
probleme tehnice. 

 
Mod de soluţionare: se recomandă realizarea  măsurilor  suplimentare restante 
propuse în anul 2013 de Primăria Municip iulu i Iași pentru stația IS1 Pd. Piatră, 
pentru reducerea nivelului concentraţiilor de PM10 în cel mai scurt timp. 

 
Demersuri realizate: 

-  Notificarea   autorităţilor   responsabile   cu   realizarea   măsurilor cuprinse 
în PGCA revizuit în vederea  reducerii concentraţiilor de particule în suspensie 
PM10 din aerul înconjurător. 
- Ca urmare a primirii avizului motivat suplimentar al Comisiei Europene 
privind neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Directiva 2008/50/CE din 21 
mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa, în ceea ce privește valorile-limită pentru PM10 (cauza 
2009/2296), la sfârșitul lunii noiembrie 2014 APM Iași a  formulat un 
punct de vedere preliminar față de susținerile Comisiei. 

 

B. REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI 

S-au monitorizat cu frecvenţă semestrială evacuările din 8 staţii de epurare 
existente în judeţ şi au fost onorate toate solicitările persoanelor fizice şi juridice. 

Până la data de 31.12.2014 au fost efectuate 529 analize de apa uzată şi 
subterană, din care 44 la solicitare pentru persoane fizice şi juridice şi 8 analize la 
solic itarea GNM-SCJ Iaşi. Pentru monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate, 
laboratorul APM Iaşi a efectuat 477 analize. 

 
C. REŢEA DE MONITORIZARE ZGOMOT 

În anul 2014, APM Iaşi a achiziţionat, din fonduri proprii, un sonometru integrator 
2250 Light, cu reţele de ponderare A şi C, prevăzut cu microfon tip 4950, produs 
de firma Bruel & Kjaer. Pe parcursul anului 2014, s-au efectuat un număr de 134 
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de măsurători ale n ivelului de zgomot, în diferite puncte din municipiul Iaşi. 
Măsurătorile au fost efectuate respectând prevederile STAS 6161/3-82, SR ISO 
1996-1:2008, SR ISO 1996-2:2008 şi STAS 10009-88. În urma monitorizării 
nivelului de zgomot, se constată că cele mai multe depăşiri ale nivelulu i de zgomot 
maxim admis conform STAS 10009/1988, s-au datorat traficului rutier intens. 

În anul 2014, APM Iaşi a mai efectuat o măsurătoare a nivelului de zgomot la 
solic itarea GNM – SCJ Iaşi şi o măsurătoare a nivelului de zgomot, contra cost, la 
solic itarea unui agent economic, tarifată conform Ordinului 890/2009. 

 

D. MONITORIZAREA RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI, se realizează în 
program continuu prin analiza : 
BETA  GLOBAL  a  probelor  de: 

- aer - 4 aspiratii de 5 h în 24 ore   
- depuneri şi precipitaţii: ziln ic 
- apa de suprafaţă: ziln ic şi săptămânal 
- sol: săptămânal 
- vegetaţie: săptămânal în perioada 01 aprilie – 31 octombrie 
 

ALFA GLOBAL a probelor de: 
- apă de suprafaţă: ziln ic 
  

GAMA SPECTROMETRIE. 
� spectrometrie gama se efectuează pentru probele prelucrate la APM 

Iaşi şi pentru cele din regiunea N-E (Suceava, Piatra Neamţ-Ceahlău 
Toaca, Botoşani, Vaslui, Bacău, Focşani, Harghita, Iaşi), repartizate 
de ANPM-LRM, probe de: 

- sol, vegetaţie: săptămânal şi anual 
- apa: lunar, trimestrial, semestrial, anual  
- aerosoli: lunar 
- depuneri şi precipitaţii: lunar 
- probe recoltate din locaţii speciale  

� doză gama (valori ale debitului doză gama / h) preluate de la staţia 
automată AAMS 

� prelevarea şi prelucrarea probelor de precipitaţii atmosferice şi apă 
de suprafaţă pentru măsurări radiochimice de trit iu 

Până la data de 31.12.2014, SSRM Iaşi, prin programul standard de măsurători, a 
efectuat 6109 măsurători beta globale, 360 măsurători alfa globale, 8760 citiri 
dozimetrice şi 480  măsurători gamma spectrometrice.  

 

IX.1.2. Organizarea şi participarea la campanii de informare şi de 
conştientizare a publicului în domeniul protecţiei mediului    

Informarea şi conştientizarea publiculu i larg privind protecţia mediului reprezintă o 
preocupare permanentă a APM Iaşi.  

În anul 2014 APM Iaşi a iniţiat campanii de informare - conştientizare a publiculu i, 
după cum urmează: 
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� Ziua Mondială a Zonelor Umede – campania a inclus 3 seminarii în 
şcoli şi la autorităţi locale, comunicat de presă şi distribuire de pliante 
(01 - 24 februarie 2014) 

� Ziua Mondială a Păsărilor – 3 seminarii în şcoli (31 martie – 2 aprilie 
2014) 

� Ora Pământului – distribuire de material didactic tematic şi un seminar 
(martie 2014) 

� Ziua Păsărilor migratoare – 2 seminarii în şcoli şi distribuire de 
materiale informative (8-9 mai 2015) 

� Zilele mediului 2014 - campanie derulată în perioada mai-iunie, 
pentru marcarea principalelor zile din calendarul de mediu: Ziua 
Internaţională a Diversităţii Bio logice, Ziua Mediului. Acţiunile au inclus 
Conferinta “Jijia Inferioara - candidat sit RAMSAR”, seminarii tematice, 
concursuri, expoziţie de obiecte din deşeuri reutilizate, colectare deşeuri 
de echipamente electrice şi electronice, comunicate şi intervenţii în 
presă, distribuire de materiale informative (afişe, pliante, fly-ere, 
publicaţii în domeniul protecţiei mediului);  a fost realizată în parteneriat 
cu instituţii de învăţământ preuniversitar,  Facultatea Biologie şi 
Facultatea de Geografie din cadrul Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi, Societatea 
Ornitologică Română - filiala Iaşi,  Biblioteca Centrală Universitară “Mihai 
Eminescu”, Centrul Europe Direct Iaşi, Asociaţia pentru Ecologie şi 
Dezvoltare Durabilă, Bib lioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi, 
Asociația Română pentru Reciclare – RoRec, Salubris, Asociaţia 
ROMFISH, Pisc icola SRL Iaşi, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Iaşi, Rodotex, Hotel Unirea.  

� Săptămâna Europeană a Mobilităţii – 2 seminarii în şcoli şi pentru 
autorităţi şi operatori de transport ce au abordat tema transportului 
durabil cu vehicule nepoluante şi eficiente energetic (18-19 septembrie 
2014) 

De asemenea, în anul 2014 APM Iaşi APM Iaşi a participat în calitate de partener 
într-o serie de campanii: 

� Împreună pentru un mediu curat - campanie de informare-
conştientizare şi colectare DEEE în Municipiul Iaşi, cu ECOTIC, Salubris şi 
Primăria Municipiu lui Iaşi, (01 - 18 aprilie 2014) 

� Reciclarea – Un mod de viata! - organizată de ECOTIC în parteneriat 
cu SC Salubris Iaşi SA, Agenţia pentru Protecţia Mediulu i (APM) Iaşi şi 
Primăria Munic ipiulu i Iaşi, campania a venit în sprijinul locuitorilor 
oraşului Iaşi oferind soluţii prietenoase cu mediul pentru colectarea 
separată a echipamentelor electrice şi electronice vechi şi uzate (10 – 30 
septembrie 2014)  

APM Iaşi s-a alăturat şi campaniilor: 

� Caravana Guerilla Verde, organizată de echipa Guerilla Verde  
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� Patrula de Reciclare, organizată de Asociaţia RoRec 
 
În anul 2014 APM Iaşi a realizat şi s-a implicat în desfăşurarea unui număr de 58 
de acţiuni educative în instituţiile de învăţământ din judeţ (grădiniţe, şcoli, 
licee, universităţi) atât în baza unor parteneriate, cât şi cu diverse alte ocazii 
(marcarea zilelor din calendarul de mediu, proiecte ECO-ŞCOALĂ, proiecte de 
mediu etc.).  

Sprijinirea programului ECO-ŞCOALĂ este prioritară pentru APM Iaşi. La sfârşitul 
anului  2014, la nivelul judeţului Iaşi aveau statut de Eco-Şcoală 17 unităţi de 
invăţământ (cu 1 mai mult faţă de anul 2013) iar 26 erau înscrise în program (tot 
cu 1 mai mult faţă de anul 2013), judeţul Iaşi clasându-se pe locul al II-lea în ţară 
după jud. Suceava, la egalitate cu Neamţ, d.p.d.v. al numărului de eco-şcoli.  

Cele mai importante campanii de informare-conştientizare în care s-a implicat APM 
Iaşi în anul 2014 sunt: 

� Ziua Mondială a Zonelor Umede (01 - 24 februarie 2014) 
� Zilele mediului 2014 (mai-iunie 2014) 
� Săptămâna Europeană a Mobilităţii (18-19 septembrie 2014) 
� Împreună pentru un mediu curat (01 - 18 aprilie 2014) 
� Reciclarea – Un mod de viata! (10 – 30 septembrie 2014)  
� Caravana Guerilla Verde (mai 2014) 

 

Implicarea APM Iaşi în procesul de educaţie în domeniul protecţiei 
mediului la nivelul învăţământului universitar s-a concretizat prin sprijinirea 
vizitelor de studiu ale studenţilor, furnizarea de informaţii de mediu, organizarea 
conferinţei “Jijia Inferioară – condidat sit RAMSAR”. 

APM Iaşi a susţinut în acelaşi timp acţiunile şi proiectele derulate de asociaţiile 
studenţeşti şi ONG-uri, dintre care menţionăm: 

� Săptămâna Europeană a Mobilităţii (Centrul Europe Direct Iaşi, 
Asociaţia AEDD) 

� Campaniile de colectarea DEEE-urilor în mediul rural (Asociaţia 
RoREC)  

Modalităţile de realizare şi implicare în acţiuni educative au variat:  

- editare şi distribuire de materiale informativ - educative (afişe, pliante, 
material didactic) 

- lecţii deschise pe diferite teme (în special conservarea biodiversităţii, 
gestiunea deşeurilor şi calitatea aerului) 

- proiecţii de film cu mesaj ecologic 

- dezbateri 

- manifestări artistice tematice 

- jurizare proiecte de mediu 

- acordarea de diplome 
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- organizarea de instruiri privind  managementul deşeurilor 

- furnizarea informaţiilor de mediu solicitate de elevi, studenţi sau cadre 
didactice  

În realizarea atribuţiilor sale (în domeniul educaţiei pentru mediu), APM 
Iaşi a colaborat cu o serie de instituţii/organizaţii, autorităţi publice, 
ONG-uri. Dintre autorităţile/serviciile deconcentrate cu care s-a colaborat în 
această perioadă menţionăm Comisariatul Judeţean Iaşi al Gărzii Naţionale de 
Mediu, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Iaşi, Palatul Copiilor, Direcţia şi lvică, Salubris S.A., Direcţia de 
Sănătate Publică, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad,  Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă. 

 
IX.1.3 Monitorizarea implementării la nivel judeţean a proiectelor 
din domeniul protecției mediului finanţate din bugetul de stat, 
fonduri comunitare, fonduri de la alte organisme internaţionale 

 

La nivelul judeţului în anul 2014 s-au aflat în diferite stadii de implementare 
proiecte din domeniul protecţiei mediului finanţate din fonduri europene, din 
bugetul de stat sau alte fonduri provenite de la diferite organisme internaţionale, 
printre cele mai importante menţionăm:  

Nr. 
Crt 

Denumire 
Program de 
finantare 

Denumire program/proiect Iniţiator/ Beneficiar  Perioada de 
implementare 

Valoare 
totală 
 

1 POS Mediu 
Axa 1   

Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Iaşi 

SC APAVITAL SA 
Iasi  

2010 - 2015 141.787.74
6 euro fără 
TVA 

2 POS Mediu 
Axa 2 

Sistem de management 
integrat al deşeurilor in 
judetul Iaşi 

CJ Iasi 2013 - 2015 69.350.207 
euro fără 
TVA 

3 POS mediu 
Axa 3 

Reabilitarea sistemului de 
termoficare din mun. Iaşi 
în vederea conformării cu 
standardele de mediu 
priv ind emisiile în 
atmosferă şi pentru 
sporirea eficienţei în 
procesul de furnizare a 
termoficării urbane 

Municipiul Iasi 2010 - 2015 61.237.712  
euro fără 
TVA 

4 POS Mediu 
Axa 4 

Dezvoltarea 
managementului în siturile 
Natura 2000: Dealul 
lui Dumnezeu şi Pădurea 
şi pajiştile de la Mârzeşti – 
judeţul Iaşi 

Asociaţia “HPN – 
HELP PEOPLE AND 
NATURE” Iaşi 

2012 - 2014 1.635.342 
lei 

5 POS Mediu 
Axa 4 

“Model de management 
priv ind arii naturale 
protejate atribuite în 
custodie în judeţele Neamţ 
şi Iaşi” 

Asociaţia 
Ecoturistică Prietenii 
Pǎdurii Bǎlţǎteşti 

2012 - 2015 3.246.675 
lei      
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6 POS Mediu 
Axa 4 

Management conservativ al 
biodiversităţii în Regiunea 
de Dezvoltare Nord-Est 
(BIOREG-NE) 

Asociaţia Strategic 
Group  

2013 - 2015 3.954.663,3
2 euro 

7 POS Mediu 
Axa 4 

Managementul durabil al 
trei arii protejate situate pe 
râul Moldova 

Asociaţia SOS 
Viitorul Bacău 

2013 - 2015 753.978,86 
euro 

8 POS Mediu 
Axa 5 

Lucrari pentru reducerea 
riscului la inundaţii in 
bazinul hidrografic Prut 
Barlad 

ABA Prut Barlad 2011 - 2015 58.521.057 
euro fara 
TVA 

9 POC 
România-
Ucraina-
Republica 
Moldova 

Îmbunătăţirea 
transfrontalieră a 
gestionării deşeurilor 
municipale  solide din 
Republica Moldova, 
România,Ucraina 

Consiliul Raional 
Făleşti - Republica 
Moldova / CJ Iaşi, 
Primaria Tg. Frumos 

2012 - 2014 735.354eur
o 

10 POC 
România-
Ucraina-
Republica 
Moldova 

Resources pilot centre for 
cross-border preservation 
of the aquatic biodiversity 
of Prut River 

 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi” 

2012 – 2015 3.254.302,4 
euro 

11 Fondul 
global de 
mediu-GEF+ 
Banca 
Mondială  + 
Bugete 
locale 

Controlul integrat al 
poluarii cu nutrienti 

MMSC şi UAT 
beneficiare 
Miroslava, Mircesti, 
Mironeasa, Voinesti, 
Deleni, Grajduri, 
Letcani, Cotnari, 
Cristesti si Scanteia. 

2010 - 2015 3.183.305,7
7 euro 

12 Bugetul de 
stat si 
Fondul de 
ameliorare a 
fondului 
funciar. 

Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenurile 
degradate constituite în 
perimetrul de ameliorare 
Şipote, jud. Iaşi 

ITRSV Suceava/ 
Com. Şipote 

2007 - 2015 315.070 
euro 

13 Administraţia 
Fondului de 
Mediu - AFM 

Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole 
degradate în comunele 
Aroneanu, Ipatele, 
Cucuteni. 

CJ Iaşi  2015 990.000eur
o 

14 Mecanismul 
Financiar al 
Spaţiului 
Economic 
European 
(SEE) 2009 -
2014, 
finanţat de 
Islanda, 
Liechtenstein 
şi Norvegia 

Apa fără plastic Asociaţia Mai Bine 
Iaşi 

2014-2016 39.408,75 
euro  
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Într-o serie de comune din judeţul Iaşi au fost în derulare proiecte de alimentare 
cu apă şi canalizare sau proiecte integrate ce includ astfel de componente (ex. 
Aroneanu, Ciohorăni, Horleşti,  Miroslava, Movileni, Probota, Scobinţi,  Ţigănaşi). 

Pe parcursul anului 2014 APM Iaşi a fost : 
- partener în doua proiecte POS Mediu axa 4 – Protecţia naturii pentru elaborarea 
planurilor de management pentru arii protejate; 
- partener asociat al Univ. „A.I.Cuza” din Iaşi în cadrul pro iectului POC RO-MD-UA 
2007-2013 privind Centrul pilot pentru conservarea ihtiofaunei râului PRUT;  
- a incheiat parteneriat pentru  finanţarea şi implementarea următoarelor proiecte: 

� „Percepţie şi valorizare  ecoturistică a siturilor NATURA 2000 din 
Moldova şi dezvoltarea sustenabilă  a comunităţilor locale ” propus 
de Asociaţia Tineret 2000 Emil Racovită Vaslui, prin Programull 
ERASMUS +; 

� „Invăţăm să schimbăm viitorul”, propus de Asociaţia pentru Ecologie 
şi Dezvoltare Durabilă Iaşi,  prin Programul  EEA GRANTS ; 

� „Apa fără plastic” propus de asociaţia „Mai bine” Iaşi prin Programul 
de Granturi SEE 2009-2013 

În luna iulie a anului 2014, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a reluat 
analiza cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului Casa verde – persoane 
fizice, sesiunea iunie 2011. Astfel, în intervalul iulie – decembrie, pentru judeţul 
Iaşi au fost aprobate 423 cereri de finanţare. De asemenea în cadrul aceluiaşi 
program, în perioada august – decembrie, s-au transmis la AFM, 34 dosare de 
decontare. 
 

IX.2. GARDA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN IAȘI 
 

Activitatea de inspecţie şi control s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
Normelor Tehnice aprobate prin Ordinul 256/2014, comisarii realizând acţiuni de 
control planificat şi neplanificat respectiv:  

- inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse 
prin actele de reglementare sau a măsurilor dispuse de comisari la 
controalele anterioare; 

- inspecţii în urma autosesizărilor;   
- inspecţii pentru verificarea sesizărilor; 
- inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact 

asupra mediului; 
- inspecţii dispuse de Garda Naţională de Mediu sau Min isterul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice; 
- inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de 

reglementare; 
- inspecţii cu alte autorităţi; 
- inspecţii pentru identificarea de obiective noi. 
 
La nivelul judeţului Iaşi au fost identificate următoarele obiective 

specifice respectiv: 
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1. Implementarea prevederilor legale referitoare la valorile limită 
pentru pulberile in suspensie, dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii 
de azot, pulberi în suspensie şi p lumb din aerul înconjurător (Directiva 
1999/30/CE, cu modificarile si completarile ulterioare). La nivelul 
municipiulu i Iaşi in staţia de monitorizare amplasată în zona pod de piatră s-au 
inregistrat depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie (PM 10). Având în vedere ca 
in data de 23 noiembrie 2009 Romania a primit o notificare de la Comisia 
Europeana  prin  care a fost atentionata asupra neindeplinirii obligatiilor care ne 
revin in temeiul art. 5 alin (1) din Directiva 1999/30/CE  privind valorile limita la 
dioxidul de sulf si oxizii de azot, particule si plumb in aerul ambiental, document 
care stipuleaza faptul ca statele membre trebuie sa ia masurile necesare  pentru a 
se asigura ca nu sunt depasite concentratiile pentru acesti indicatori, exista riscul 
ca tara noastra sa intre in procedura de infrigiment, care implica si p lata unor 
penalităţi. 

Având în vedere aceste aspecte, Comisariatul Judeţean Iaşi al Gărzii 
Naţionale de Mediu a derulat la nivelul aglomerării Iaşi controale care au vizat 
nerespectarea prevederilor legale în vigoare în domeniului protecţiei calităţii 
aerului, respectiv nerespectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător precum şi pentru nerespectarea măsurilor cuprinse în 
Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi, precum şi 
ale altor acte normative în vigoare, fiind dispuse măsuri pentru reducerea emisiilor 
de pulberi în suspensie. 

Acţiunile de control au fost derulate, în principal la nivelu l Primăriei 
Municipiulu i Iaşi şi la unităţile din subordinea Consiliulu i Local Iaşi, care au 
principala pondere în derularea măsurilor din programul revizu it de gestionare a 
calităţii aerului, respectiv la SALUBRIS SA Iaşi, operator de salubritate la nivelul 
municipiulu i Iaşi şi a ag lomerării, CITADIN SA Iaşi, operatorul care asigură 
administrarea antiderapantului la n ivelul munic ipiu lui Iaşi, cu excepţia zonelor de 
drumuri aflate în administrarea Secţiei de Drumuri Naţionale Iaşi, din subordinea 
CNANDR-Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, unde administrarea se 
realizează de către reprezentanţii CNANDR-Secţia de Drumuri Naţionale Iaşi, 
precum şi a zonelor trotuarelor şi a aleelor pietonale, unde administrarea acestui 
material se realizează de către SC SALUBRIS SA Iaşi.  

Având în vedere faptul că potrivit rapoartelor întocmite de APM Iaşi, 
principala sursă responsabilă de depăşirea valorilor limită ziln ice(VL) a indicatorului 
PM10 în municip iul Iaşi o reprezintă transportul rutier, în care este inclus şi cel 
transfrontalier, municipiu l Iaşi fiind situat în vecinătatea graniţei cu Republica 
Moldova, staţia de trafic IS 1-Podul de Piatră fiind situată în vecinătatea Vamei 
Iaşi-Nicolina, contribuţia transportului rutier, fiind, potrivit estimărilor, de 
aproximativ 70% din totalul emisiilor de pulberi. Valorile indicatorului PM10 
determinate în staţia de trafic, comparativ cu rezultatele din celelalte staţii 
confirmă faptul că traficul şi în special traficul greu reprezintă sursa principală de 
poluare cu pulberi (PM10), înregistrându-se depăşiri la acest indicator chiar în 
condiţiile existenţei unui strat de zăpadă şi temperaturi negative, perioadă în care 
şantierele de construcţii-montaj nu desfăşoară nici un fel de activitate.  

 
2. Respectarea managementului deşeurilor cu fluxuri specifice (la 

operatori, importatori, producători, colectori, transportatori, procesatori, 
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eliminatori, valorif icatori etc) – ex: PCB/PCT, plastic; baterii şi acumulatori; 
anvelope uzate; azbest; deşeuri de la producerea, comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor; deşeuri din construcţii şi demolări; procesare compost; 
deşeuri periculoase din activităţile medicale. 

 
3. Realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea 

post închidere a depozitelor de deşeuri clasa “b” din zona urbană, care au 
sistat activitatea conform calendarului prevăzut de HG 349 din 2005 
(Tomeşti, Tg. Frumos, Hârlău şi Paşcani). Facem menţiunea că în prezent 
stadiul lucrărilor de închidere a depozitelor neconforme Tomeşti şi Tg. Frumos sunt 
în grafic, cu excepţia depozitului Hârlău unde constructorul a sistat lucrările datorită 
unor probleme tehnice (apariţia fenomenului de alunecare a terenului). O situaţie 
mai deosebită s-a constatat la nivelul munic ipiu lui Paşcani, unde amplasamentul a 
fost predat constructorului în cursul lunii septembrie 2014, fiind constatate şi 
neconcordanţe între cantităţile de deşeuri solide urbane colectate, înregistrate şi 
raportate de către operatorul de salubritate la A.P.M. Iaşi şi cantităţile transportate 
şi depozitate în perioadele anterioare la depozitele de deşeuri Tg. Frumos şi Roman. 
La verificările realizate la depozitul Paşcani-Valea Seaca, se constată zone cu 
abandonări/depozitări de deşeuri inerte în amestec cu deşeuri menajere, ambalaje 
din material plastic şi HC, deşeuri verzi, acest fenomen datorându-se în general 
neasigurării în permanenţă a supravegherii depozitului precum şi a lipsei resurselor 
financiare pentru implementarea din resurse proprii a unui sistem adecvat de 
colectare selectivă a deşeurilor si a dotarilor aferente (statie de sortare, platforma 
de compostare, prescontainer) precum şi derulării cu întârziere a proiectului 
“Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Iaşi”, care să asigure o 
gestiune corespunzătoare a deşeurilor generate şi implicit o reducere semnificativă 
a deşeurilor depozitate. Pentru aspectele neconforme constatate la data controlului 
s-a d ispus sancţionarea contravenţională a unităţii administrativ teritoriale Paşcani 
cât şi a operatorului de salubritate zonal. 

 
 

În  anul 2014 sau realizat un număr de 1131 acţiuni de control, 
abordând cu prioritate următoarele tematici: 

- Verificarea respectării managementului deşeurilor cu fluxuri specifice (la 
operatori, importatori, producători, colectori, transportatori, procesatori, 
eliminatori, valorif icatori de deşeuri); 

- Verificarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate menajere existente şi a 
celor noi, puse în funcţiune sau în curs de punere în funcţiune (în baza 
unor proiecte din fonduri europene sau alte fonduri) şi  verificarea 
respectării prevederilor legale referitoare la managementul nămolurilor 
provenite din staţiile de epurare a apelor menajere; 

- Verificarea îndeplinirii responsabilităţilor administratiei publice locale şi 
agenţilor economici din cadrul aglomerărilor urbane pentru evaluarea 
concentraţiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în 
suspensie, plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, 
nichel, benzo(a)piren, conform monitorizării realizate în municipiul Iaşi prin 
reţeaua fixă a A.P.M. Iaşi; 
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- Verificarea modului de respectare de către agenţii economici a obligaţiilor 
de revin Administraţiei Fondului pentru Mediu; 

- Verificarea realizării obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea 
postînchidere de către operatorii  depozitelor neconforme clasa "b" din 
zona urbană, care şi-au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în 
anexa 5 la HG nr. 349/2005 (2004-2014), precum şi cele din zona rurală 
care au fost reglementate prin avize de închidere; 

- Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de producere şi 
comercializare a produselor şi preparatelor chimice; 

- Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de colectare a 
deşeurilor medicale precum şi a activităţilor de incinerare a acestora; 

- Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de 
colectare/dezmembrare/tratare a vehicolelor scoase din uz; 

- Verificarea obligaţiilor societăţilor de vânătoare cu privire la efectuarea 
vânătorii la speciile strict protejate şi respectarea obligaţiilor la fondul 
pentru mediu; 

- Verificarea respectării prevederilor actelor de reglementare şi a legislaţiei 
specifice la nivelul agenţilor economici care desfăşoară activitaţi de 
exploatare forestieră; 

- Verificarea activităţilor desfăşurate în ariile naturale protejate. 
 
În cadrul activităţii specifice s-au realizat un numar de 131 acţiuni de 

verificare şi control împreună cu reprezentanţii altor autorităţi (Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Iaşi, Administraţia Bazinală de Apă Prut Bârlad, Inspectoratul 
Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Inspectoratul 
de Poliţ ie Judeţean Iaşi şi Poliţ ia Locală Iaşi) precum şi un număr de 129 acţiuni de 
control tematic dispuse de Comisariatul General al GNM sau a MInisterului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice. 

În urma acţiunilor de control s-au un număr de 138 sancţiuni 
contravenţionale (55 avertismente şi 83 amenzi în valoare totală de 
765140 lei, procentul de încasare fiind de 95%. Cuantumul amenzilor aplicate 
atît persoanelor juridice cît şi persoanelor fizice a fost cuprins între 500 şi 100000 lei, 
pentru încălcarea prevederilor legislaţiei specifice de mediu, respectiv : 

- nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu sau nesolicitarea şi 
obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei 
mediului; 

- nerespectarea măsurilor dispuse de comisarii GNM –CJ Iaşi la controalele 
anterioare; 

- nerespectarea modului de gestionare, transport, eliminare sau valorificare  
a deşeurilor generate din activităţile specifice; 

- nerespectarea modului de colectare şi evacuare a apelor uzate; 
- nedispunerea de măsuri în vederea limitării emisiilor de pulberi în 

suspensie; 
- distrugerea sau deteriorarea spaţiilor verzi; 
- nerespectarea obligaţiilor ce revin Administraţiei Fondului pentru Mediu; 
Totodată au fost dispuse 3 suspendări de activitate, 1 desfiinţare a lucrărilor 

neautorizarte şi 3 sesizări ale organelor de urmărire penală. 
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IX.3. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IAȘI 
 
Principalele activități de gospodărire a apelor realizate de Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Iași în anul 2014: 
        1. Realizarea activității de exploatare, intretinere curenta, reparatii, 
intretinere cursuri de apa si decolmatari, prevazute in Programul de Gospodarire a 
Apelor pe anul 2014, la obiectivele hidrotehnice cu rol de aparare aflate in 
administrarea S.G.A Iasi, dintre care enumeram principalele lucrari :  
        -  consolidare mal stang, amonte pod Vladeni, rau Jijia pe lungimea de 100 
ml;  
        -  consolidare mal amonte pod Iacobeni, rau Jijia pe lungimea de 160 m; 
        -  reprofilare albie rau Orzeni, localitatea Holboca pe lungimea de 3,1 km;  
        -  reprofilare albie rau Bogonos, localitatea Letcani pe lungimea de 1,75 km ; 
  Au fost realizate lucari de intretinere si reparatii constand in: 
        - completari terasamente cu un volum total de 44 mii mc; 
        - peree din piatra pe o suprafata de 400 mp; 
        - peree din beton  pe o suprafata de 386 mp; 
        - confectii metalice in cantitate de 9,0 to; 
        - lucrari de protectie si finisaje, respectiv tencuieli, zugraveli si vopsitorii pe o 
suprafata totala de  
           16649 mp; 
        - cosirea vegetatiei ierboase manual si mecanizat pe o suprafata de 1006 ha; 
        -  igienizari cursuri de apa neamenajate pe o lungime de 126,0 km; 
        - reprofilari si decolmatari cursuri de apa neamenajate pe o lungime de 16,0 
km; 
        - consolidari vegetative pe cursuri de apa neamenajate pe o lungime  de 
0,313 km. 
       2. Control tematic comun cu G.N.M – Comisariatul Judetean Iasi, I.S.J.U Iasi, 
privind „Starea de igienizare si salubrizare a cursurilor de apa de pe raza de 
activitate a S.G.A Iasi”, care a verificat existenta depozitelor de deseuri de orice 
fel pe maluri, in albii si in zonele de protectie ale cursurilor de apa in sectiunile de 
scurgere a podurilor si podetelor; a depozitelor de material lemnos pe formatiunile 
torentiale din apropierea zonelor locuite si modul in care sunt intretinute santurile 
si rigolele de scurgere a apei in localitatile verificate.  
   Au fost  verificate nu numar de 80  unitati administrativ teritoriale, fiind aplicate 
un numar de 14 sanctiuni cu o valoare totala de 86.000 lei. 
        3. A fost verificat  stadiului autorizarii d in punct de vedere al gospodaririi 
apelor si al functionarii in conditii de siguranta a barajelelor, pentru un  numar de 
83 acumulari din categoria C si D af late in administrarea altor detinatori. 
        4. Au fost verificate un numar de 16 exploatari de nisipuri si pietrisuri din 
albia  cursului de apa Prut, situate pe teritoriul a 7 U.A.T - uri.     
        5. Participarea impreuna cu reprezentantii I.S.U.J Iasi, I.S.C Iasi, D.J.A.D.P 
Iasi, D.A.D.R Iasi si a membrilor Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta, la 
actiunile de aparare impotriva inundatiilor si in cadrul comisiilor pentru evaluarea 
fizica si valorica a pagubelor inregistrate in urma  fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase produse de precipitatii abundente, scurgeri de pe versanti cu transport 
de aluviuni, fenomenele de inghet-dezghet, topirea zapezii. 
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        6. Verificari la nivelu l Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta privind 
insusirea prevederilor Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si 
poluarilor accidentale. 
        7. A fost realizata inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniul 
public si domeniului privat al statului aflat in administrarea SGA Iasi; 
        8. Au fost emise un numar de 45 acte de reglementare din punct de vedere 
al gospodaririi apelor la obiectivele consumatoare si neconsumatoare de apa de pe 
raza de activitate a S.G.A Iasi 
        9. Au fost transmise unui numar de 42 unitati administrativ teritoriale, la 
solic itarea acestora, situatia  suprafetelor de teren aflate in domeniul public al 
statului administrat de S.G.A Iasi, in vederea aplicarii prevederilor Legii 165/2013. 
       10. Au fost finalizate sau sunt in curs de executie lucrari de investitii,  
coordonate de  A.B.A Prut-Barlad prin Biroul Promovare Investitii, Urmarire 
Investitii, dupa cum urmeaza: 
           -  Punerea in siguranta a acumularii Tansa  Belcesti, investitie finalizata in 
anul 2014;  
           -  Regularizare rau Vamasoaia, cu termen de finalizare anul 2016;  
           -  Amenajare rau Prut in zona localitatii Petresti, cu termen de finalizare 
anul 2016;  
           - Suprainaltare dig mal drept rau Prut in zona loc. Sculeni km 70+200 si 
77+600, cu termen de finalizare anul 2015;  
           -  Suprainaltare dig mal stang rau Jijia, amonte confl.cu  rau Prut, cu 
termen de finalizare anul 2015. 
       11. Au fost finalizate sau sunt in curs de executie lucrari de investitii pentru 
reducerea riscului la inundatii, in bazinul hidrografic Prut – Barlad, coordonate de  
A.B.A Prut -Barlad prin Biroul U.I.P dupa cum urmeaza:          
           - Poldere pe rau Bahlui aval si amonte de loc. Podu Iloaiei, investitie 
finalizata in  anul 2014;        
           - Acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de Orasul 
Tg. Frumos, lucrare in derulare cu termen de finalizare anul 2015.  
       12.  Din punct de vedere al activitatii de hidrologie S.G.A Iasi a realizat: 
           -  observatii, transmisii date, masuratori de nivel si debit la un numar de 
23 statii hidrometrice si 12 lacuri de acumulare; 
           - intocmirea  a 23 Studii hidrometrice de debit lichid si aluviuni in 
suspensie, la  statiile hidrometrice de rau; 
           - inregistrarea si transmisia automata a datelor de la 15 statii hidrometrice 
automate AHSS si  8 statii pluviometrice automate APSS din programul DESWAT; 
           - intocmirea si reactualizarea a 2 Jurnale si 2 Planuri de actiune la ape 
mari; 
           - intocmirea a 11 Studii anuale pentru lacurile de acumulare; 
           - activitati de colaborare transnationala constand in efectuarea 
masuratorilor de debit si schimb de date la apele de frontiera - raul Prut. 
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CAPITOLUL X: SĂNĂTATE 
 
X.1. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI 
 
X.1.1. Programe naționale de sănătate 
 
           Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi este un serviciu public 
deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Min isterului Sănătăţii, 
reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivelul judeţului Iaşi care 
realizează polit icile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe 
locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de 
sănătate, precum şi de planif icare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul 
de stat pentru sectorul de sănătate.  

 Programele Naţionale de Sănătate  au fost derulate la nivelu l judeţului 
Iaşi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea 
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 şi a Ordinului 
422/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale 
de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, finanţarea acestora realizându-se de 
la bugetul de stat , din veniturile proprii ale MS, de la tit lul bugetar 20 ”Bunuri şi 
servicii”.  

 Ministerul Sănătăţii a alocat în anul 2014 , iniţial,  judeţului Iaşi,  suma de 
2249 mii lei, pentru desfăţurarea activităţilor specifice din cadrul programelor 
naţionale de sănătate (cu excepţia Programelor naţionale de boli transmisib ile, 
Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă 
şi muncă şi a Programului naţional de promovarea sănătăţii şi educaţie pentru 
sănătate), suma fiind ulterior suplimentată cu 2886 ca urmare a demersurilor 
făcute către Ministerul Sănătăţii, repartizată astfel: 

   Mii lei 

Programe de sănătate  Prevedere iniţială Prevedere finală 

IV. PROGRAMUL NAŢIONAL 
PRIVIND BOLILE 

NETRANSMISIBILE  
1170 1941 

VI. PROGRAMUL NAŢIONAL 
DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI 

COPILULUI  
1279 3394 

TOTAL 2449 5335 

    

  

 Finanţarea subprogramelor de sănătate s-a facut lunar, pe baza cererilor 
justificate şi în limita bugetului aprobat. Achiziţiile publice s-au desfaşurat în baza 
notelor de fundamentare întocmite de coordonatorii de programe. 

I. Programe naționale de sănătate privind bolile netransmisibile 
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 În cursul anului 2014, în cadrul Programelor naţionale privind bolile 
netransmisibile (care au o prevedere bugetară anuală de 1941 mii lei, cu 
65,89% mai mare decat in anul 2013) au fost realizate următoarele activităţi: 

 -  Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de 
col uterin –în primele trei trimestre ale anului 2014 au fost testate 2872 femei cu 
vârsta cuprinsă între 25 – 64 ani, iar d intre acestea, în 182 cazuri (6,33%) au fost 
depistate leziuni intraepiteliale sau malignitate. 

 -  În cadrul Programului National de Transplant de Organe, Tesuturi 
si Celule, s-au  efectuat: 

  - 24 transplanturi renale, din care 16 de la donatori aflaţi în moarte 
cerebrală, şi 8 de la donatori vii; 

                    - 17 activitati de transplant os-tendon  

           - 14 diagnosticări diagnosticări morţi cerebrale şi menţinere în 
condiţii fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv testare) 

                      - 17 testări virusologice şi imunologice la donatori vii şi 76 testări 
virusologice şi imunologice la receptori; 

  - 2191 consultaţii de evaluare periodică a pacienţilor transplantaţi. 

               Indicatorii de eficienţă au înregistrat, pentru fiecare activitate specifică, 
valori apropiate de cele recomandate ca medii pe ţară prevăzute în Ordinul 
422/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale 
de sănătate pentru anii 2013 şi 2014.  

 - Ca urmare a activitaţilor specifice Subprogramului de fertilizare în 
vitro şi embriotransfer , au rezultat două sarcini în cursul anului 2014. 

 



Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Nr.
crt
. 

Denumirea programului / subprogramului 
/ indicatorului fizic Previ 

zionaţi 
Reali 
zaţi 

Ind. 
Realizat/In

d. 
Previzionat    

* 100 

Previzi
o naţi 

Realiza
ţi 

Ind. 
Realizat/Ind. 
Previzionat          

*100 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Programul national de depistare precoce 
activa a cancerului de col uterin 

      

1.1 numar FS1 eliberate 10000* 3345
* 

33,45    

1.2 numar cazuri testate cu formular FS1 completat 
in integralitate 

10000* 2872
* 

28,72 80 80 100 

5 Programul naţional de transplant de 
organe, ţesuturi şi celule de origine umană              

1. Subprogramul de transplant de organe, 
ţesuturi şi celule de origine umană       

5.1 număr donatori vii testaţi imunologic ş i 
virusologic 20 17 85 1800 1601 88,94 

5.2 număr receptori testaţi imunologic şi virusologic 50 76 152 1800 1601 88,94 

5.6 număr estimativ de transplanturi efectuate, pe 
tipuri:             

5.6
. b 

transplant renal 
15 24 160 66278 52125 78,64 
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c transplant os şi tendon 15 17 113,33 4200 2953 70,30 

5.7 număr consultaţii evaluare periodică a pacienţilor 
transplantaţi:              

5.7
. a 

transplant renal 
2000 2191 109,55 400 315 78,75 

3 Subprogramul de fertilizare in vitro si 
embriotransfer             

3.2
. 

număr sarcini finalizate cu naștere raportate 
2 2 100 1230 1230 100,00 

*cifrele reprezintă valorile aferente primelor trei trimestre ale anului
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 Indicatorii fizici realizaţi au valori procentuale cuprinse între 33,45%- 152,0%  din 
valorile previzionate, ceea ce demonstrează utilitatea intervenţiilor din cadrul programului. 

 În ceea ce priveşte valorile costurilor medii per indicator fizic, acestea sunt situate 
în jurul valorilor recomandate ca medii pe ţară sau mai mici, aratând o folosire eficientă a 
fondurilor alocate pentru desfaşurarea activităţilor specifice. 

 

 II. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului, a căru i finanţare în 
anul 2014 a fost de 3394 mii lei (depasind cu 46,20%  fondurile alocate acestui program 
în 2013), a avut  un numar de 59213 beneficiari şi a vizat, pe larg, următoarele aspecte 
legate de starea de sănătate a femeii şi copilulu i: 

 - Realizarea screeningului la naştere a unor afecţiuni cu potenţial invalidant şi 
posibilităţi de prevenţie a handicapului (fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, 
deficientele de auz la nou-nascut, retinopatia de prematuritate) 

 - Depistarea precoce şi prevenţia secundară a unor complicaţii la unele boli cronice 
ale copilului (astm bronsic, hepatita cronică, mucoviscidoza) ; 

 - Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere ; 

 - Ameliorarea stării de nutriţ ie a gravidei şi a copilu lui sub 1 an (profilaxia distrofiei 
la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin 
administrare de lapte praf, profilaxia malnutriţ iei la copiii cu greutate mică la naştere, 
profilaxia anemiei feriprive la gravida şi la sugar, profilaxia rahitismulu i carenţial al 
copilului). 

 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Nr.crt. 
Denumirea programului / 

subprogramului / 
indicatorului fizic 

Previzio 
naţi 

Realiz 
aţi 

Ind. 
Realizat/Ind. 
Previzionat 

*100 

Previzio  
naţi 

Reali 
zaţi 

Ind. 
Realizat/Ind. 
Previzionat* 

*100 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Subprogramul pentru 
ameliorarea stării de 
nutriţie a gravidei şi 

copilului       

1.3 

Profilaxia distrofiei la copii 
cu vârstă cuprinsă între 0-
12 luni, care nu beneficiază 
de lapte matern prin 
administrare de lapte praf       

1.3.1 număr de copii beneficiari 5000 5828 116,50 187,5 157,96 116,50 

1.4 

Profilaxia malnutriţiei la 
copii cu greutate mică la 
naştere       

1.4.1 număr copii beneficiari 1000 1126 112,6 200 91,96 45,9 
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1.5 
Profilaxia anemiei feriprive 
la copil       

1.5.1 număr de copii beneficiari 2000 1845 92,20 13 5 38,46 

1.6 
Profilaxia rahitismului 
carenţial al copilului       

1.6.1 număr de copii beneficiari 225 225  12 3,26 29,63 

2 Subprogramul de sănătate 
a copilului       

2.1 

 

Prevenirea deceselor 
neonatale prin creşterea 
accesului la îngrijiri 
adecvate în unităţi 
regionale şi de evaluare a 
mortalităţii neonatale       

2.1.1 

număr de 
secţii/compartimente de 
terapie intensivă nou-
născuţi beneficiare 2 2 100,00    

2.1.2 
număr de unităţi de 
transport nou-născuţi 
beneficiare 1 1 100,00    

2.1.3 

număr de nou-născuţi 
beneficiari de activ ităţile 
subprogramului în 
secţii/compartimente de 
terapie intensivă 700 784 112,00 550 430,46 78,26 

2.1.4 Număr copii la care s-a 
administrat surfactant 35 40 114,28 4000 714,73 17,86 

2.2 

Screening neonatal pentru 
depistarea fenilcetonuriei şi 
hipotiroidismului 
congenital, precum şi 
confirmarea diagnosticului 
şi tratamentul specific al 
cazurilor depistate       

2.2.1 număr nou-născuţi testaţi 
pentru fenilcetonurie 28500 29337 102,9 10 17,45 174,50 

2.2.2 
număr nou-născuţi testaţi 
pentru hipotiroidism 
congenital 28500 29337 102,9 10 17,45 174,50 

2.2.3 număr nou-născuţi trataţi 
pentru fenilcetonurie 14 14 100,00 15000 7859,59 52,30 

2.3 

Screening pentru 
depistarea precoce a 
deficienţelor de auz la nou-
născut       

2.3.1 
număr nou-născuţi la care 
s-a efectuat screening 
pentru depistarea 7000 7483 106,9 15 7,52 75,20 
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deficienţelor de auz 

2.4 

Screening pentru 
depistarea precoce a 
retinopatiei de 
prematuritate, tratamentul 
şi dispensarizarea 
bolnavilor       

2.4.1 
număr prematuri testaţi 
pentru depistarea 
retinopatiei 200 252 126,0 80 55,56 69,45 

2.5 

Subprogramul de 
diagnosticul precoce, 
prevenţie primară şi 
secundară, precum şi de 
monitorizare a unor 
afecţiuni cronice la copil       

2.5.2 număr de copii testaţi 
pentru astm bronşic 1000 649 64,90 60 111,79 186,30 

2.5.4 

număr de copii investigaţi 
pentru diaree 
cronică/sindrom de 
malabsorbţie 700 637 91,0 50 84,73 169,47 

2.5.5 

număr de copii cu diaree 
cronică/sindrom de 
malabsorbţie/malnutriţie 
trataţi 700 637 91,0 400 108,74 27,18 

2.5.6 număr de copii testaţi 
pentru mucoviscidoză 400 419 104,75 300 240,79 80,26 

2.5.7 număr de copii trataţi 
pentru mucoviscidoză 75 75 100,0 950 646,29 68,0 

2.5.8 
număr de copii testaţi 
pentru imunodeficienţe 
primare umorale 600 1040 173,33 100 57,25 57,25 

2.5.10 număr de copii testaţi 
pentru hepatită cronică 450 266 59,11 120 48,97 40,80 

2.6 

Subprogramul de 
prevenirea a complicatiilor, 
prin diagnostic precoce 
tratament medicamentos 
specific şi recuperare 
neuropsihomotorie a 
următoarelor afecţiuni: 
epilepsia, paraliziile 
cerebrale, întârzierile 
neuropsihomotorii de 
cauze multifactoriale       

2.6.1 
număr copii cu paralizii 
cerebrale trataţi cu toxina 
botulinică 40 32 80,0 1987 669,14 33,67 

2.6.2 număr copii cu paralizii 500 335 67,0 100 52,92 52,92 
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 Indicatorii fizic i realizaţi au valori procentuale cuprinse între 59,11% - 173,33%  
din valorile previzionate, ceea ce demonstrează utilitatea intervenţiilor din cadrul 
programului. 

 Indicatorii de eficienţă realizaţi în anul 2014 în cadrul Programului naţional de 
sănătate a femeii şi copilului, având în majoritatea cazurilor valori apropiate sau mai 
mici comparativ cu cele recomandate, arată o folosire eficientă a fondurilor alocate pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice. 

            Menţionăm faptul că lipsa alocării de fonduri pentru intervenţiile de profilaxie a 
anemiei feriprive la copii si gravide, precum şi de profilaxie a rahitismulu i carenţial al 
copilului au dus la disfuncţionalităţi majore în derularea activităţilor specifice. 

 În anul 2014, judeţul Iaşi a primit o finanţare de 116 mii lei de care a 
beneficiat un pacient ce nu a putut fi tratat în ţară. 

  

cerebrale trataţi prin 
electrostimulare 

2.7 

Profilaxia infecţiei cu 
v irusul respirator sinciţial 
(VRS) la copiii cu risc 
crescut de infecţie       

2.7.1 

număr nou născuţi la care 
s-a efectuat administrarea 
tratamentului profilactic cu 
anticorpi monoclonali 35 32 100,00 12500 6202,09 49,60 

2.8 
Screening pentru 
depistarea precoce a 
scoliozei la copii       

2.8.1 
număr copii la care s-a 
efectuat depistarea 
precoce a scoliozei 850 704 82,82 30 27,14 90,46 

3.3 

Profilaxie şi diagnostic pre-
şi postnatal al 
malformaţiilor şi/sau al 
unor afecţiuni genetice       

3.3.3 
număr examene 
citogenetice efectuate pe 
celule fetale  130  158 121,53  800  929,40 116,17 

3.5 
număr copii cu defecte 
congenitale exploraţi 

genetic 
500 615 123,00 300 103,54 34,51 

3.4 
 Subprogramul de 
profilaxie a sindromului de 
izoimunizare Rh             

3.4.1 
număr de lăuze Rh 
negative vaccinate cu 
imunoglobulină specifică 350 456 130,28 500 246,22 49,24 
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X.1.2. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 

II..   MMEEDDIICC IINNAA   DDEE  FFAA MMIILLEE  

• Populația județului la 01.07.2013 era de  849.670 locuitori, din care: 

 - în mediul urban – 404.611  

 - în mediul rural – 445.059  

• Nr. medici de familie (in contract cu CAS): 441 din care:  

 - în urban:223  

      - în rural: 218 

• Media populației deservite de un medic de familie pentrul  județul Iași este de 
1926.68 locuitori/1 medic de familie,  

 - în rural avand o medie de  2041,55 loc./medic și  

 - în urban de 1814,39 loc./medic 

 

II. CENTRE DE PERMANENȚĂ 

• Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata de  13 Centre  de 
permanență, din care 1 centru înființat în anul 2014. Acestea sunt organizate 
conform Ordinului MSP nr. 496 din 26 mai 2008 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 
centrele de permanenţă, si functioneaza, ca sedii principale, in comunele:  

• Bivolari, Vlădeni, Plugari, Movileni, Ciorteşti – centre infiinţate in 2008; 

• Schitu Duca, Deleni -  centre infiinţate in 2009; 

• Podu Iloaiei – centru înfiinţat in 2010  

• Focuri – centru infiintat in 2011 

• Mircesti - centru infiintat in 2012 

• Prisecani, Iasi – centre înfiinţate în 2013  

• Pascani – centru înființat în 2014 (fără contract cu CAS)  

Nr crt.  Centrul de 
Permanenta  

Nr. 
medici  

Nr. 
asistenti 
medicali  

Populatia 
deservita 
(locuitori)  

1  Vladeni  5 5 4365 

2  Bivolari  5 5 4374 

3  Plugari  5 3  8727 

4  Movileni  5 4  3134 
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5  Ciortesti  5 5 4031 

6  Deleni  6  4 10258 

7  Schitu Duca  5 5 4448 

8  Podu Iloaiei  6  6 10727 

9 Mircesti 5 3  3727 

10 Focuri 5 6  5892 

11  Prisecani  5  5  23312 

12  Iasi  5 3  327813 

13  Pascani  5  5  40983 

 

Indicatori 2014  Nr. 
Crt.  

Centrul de 
permanenta  

Nr. Consultatii 
acordate  

Nr. Cazuri 
rezolvate la 
centru  

Nr. Cazuri trimise 
spre rezolvare 
catre alte unitati 
sanitare  

1  BIVOLARI  4200  4000  200  

2  CIORTESTI  1077  1010  66  

3  DELENI  3296  3050  169  

4  FOCURI  1629  1215  414  

5  MIRCESTI  956  910  46  

6  MOVILENI  1590  1541  49  

7  PD. ILOAIEI  3084  2990  91  

8  PLUGARI  2773  2357  416  

9  SCHITU DUCA  1158  1098  60  

10  VLADENI  1418  1155  263  
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11  PRISACANI  1368  1360  8  

12  UMANITAS IASI  1523  1517  6  

TOTAL  24072  22203  1788  

 

• Distributia medicilor de familie in rural si urban este invers proportionala cu 
numarul de locuitori  

• Incarcatura cu pacienti/medic de familie este cu 11,13% mai mare in rural decat in 
urban 

• Nu este asigurata continuitatea asistentei medicale pe intreg teritoriul judetului  
• S-au organizat centre de permanenta in 13 puncte, 8 dintre ele fiind 

concentrate in zona Iasi-nord, 1 in orasul Iasi, 4 în zona Iasi – sud.  
• Doar   16.23 % din populatia rurala a judetului beneficiaza de 

continuitatea serviciilor medicale prin centrele de permanenta  
X.1.3. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE 

 

Asistenţa medicală ambulatorie este asigurata prin:  
• Ambulatoriile integrate ale spitalelor  -  18; 
• Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor – 3  
• Alte ambulatorii de specialitate private  

 

X.1.4. ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
In judetul Iasi asistenta medicala spitaliceasca a fost asigurata in anul anul 2014 de un 
nr. de 37 spitale, publice si private din care:  

• Unitati sanitare publice  – 17, din care: 
- 10 spitale clinice 
- 3 spitale de urgenta 
- 10 spitale acorda asistenta medicala de monospecialitate 
• Unitati sanitare publice ale altor ministere: 3  

    (Spitalul Cl. Cai Ferate Iasi, Sp. Cl. Cai Ferate Pascani, Spitalul Militar de Urgenta “ 
Iacob Czihac”) 

• Unitati sanitare private: 17  
     (SC Arcadia Cardio SRL, SC Arcadia Hospital SRL, Spital Providenta Iasi, Memory 
Hospital Iasi, SC Red Hospital SRL Iasi, SC Consultmed SRL, SC Nephrocare MS SRL, SC 
Elytis Hospital SRL, ASOCIATIA DR. VASILE MICU, SC Cardiomed SRL, SC Euroclinic SRL, 
SC Euromedic SRL, SC Prolife SRL, SC Sanoptic SRL, Spitalis, SC Transmedexpert SRL, 
Fresenius Nefrocare) 

• 3 unitati medico sociale, aflate in subordinea Consiliilor locale:  
• UMS Răducăneni : 55 paturi  
• UMS Bivolari :  60 paturi  
• UMS Podu Iloaiei:  45 paturi.  
� Nr. total de paturi – 7.809 (publice, private, MS şi alte ministere) 
• Populatia deservită – 1.586.732 locuitori din care: 

  -849.670  reprezinta populatia judetului Iași 
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  -863.179 reprezinta 30% din populatia judetelor limitrofe (ponderea 
pacientilor din alte judete tratate in spitalele clinice din Iasi este de 30%) 
 
X.1.5. ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA 

• În județul Iași este asigurată de următoarele unități de asistență medicală: 
 - Serviciul Judetean De Ambulanță – Iași, cu substațiile: 
 Pașcani, Hârlău, Tg. Frumos, Bivolari, Răducăneni, Podu Iloaiei, Mircești, Vlădeni, 
Țibănești  
 - SMURD cu 4 echipaje EPA (echipaje de prim ajutor) un helicopter SMURD (MAI) 
    
 Distribuția subsțatiilor de ambulanță și SMURD nu acoperă teritoriul județului  
pentru a asigura un timp de intervenție de cel mult 15 min 
 
 
Repartizarea teritoriala a substatiilor Serviciului Judetean de Ambulanță 

Dist / T.A.C.* de 
la substaţie la 
sediul central  

Distanţă / T.A.C. până la punctul 
cel mai îndepărtat  

Dist / T.A.C. de la punctul cel mai 
îndepărtat la cea mai apropiată 
unitate spitalicească  

Nr. 
crt.  

Denumire 
staţie / 
substaţie  

Dist.  
(km)  

T.A.C 
(min )         

Localitate  Dist  
(km)  

T.A.C 
.(min)  

Localitate  Distan
ţa 
(km)  

T.A.C.(mi
n)  

Dolheşti  50  60  Dolheşti  50  60  

Ipatele  50  60  Ipatele  50  60  

1  IAŞI  0  0  

Focuri  40  35  Focuri  40  35  

Tatarusi  25  20  Tatarusi  25  20  

Siretel  28  30  Siretel  28  30  

2  PAŞCANI  74  70  

Bresloci  28  30  Bresloci  28  30  

Coarnele 
Caprei  

36  40  Coarnele 
Caprei  

36  40  3  HIRLAU  75  72  

Cîrjoaia  24  20  Cîrjoaia  24  20  

4  TG. 
FRUMOS  

50  50  Oţeleni  26  35  Oţeleni  26  35  

5  BIVOLARI  44  40  Ţigănaşi  17  15  Ţigănaşi  25  25  

Podu 
Hagiului  

24  25  Podu 
Hagiului  

24  25  6  RADUCANE
NI  

40  45  

Coltu 
Cornii  

20  25  Coltu 
Cornii  

20  25  

7  PODU 28  22  Madîrjac  24  26  Madîrjac  24  26  
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ILOAIE  Sineşti  24  30  Sineşti  24  30  

8  MIRCEŞTI  72  75  Volintireşti  20  22  Volintireşti  24  30  

9  VLADENI  42  38  Borosoaia  23  40  Borosoaia  65  78  

Dagîţa  20  25  Dagîţa  71  85  10  TIBANEŞTI  51  60  

Runcu  22  25  Runcu  73  85  

 

Numar persoane prezentate si numar persoane decedate in UPU in anul 
2013/2014 

 Numarul de persoane prezentate in 
UPU 

Numar de persoane 
decedate in UPU 

 2013  2014  2013  2014  

Spital Cl. de Urgenta Judetean 
“Sf. Spiridon”  s i punct de lucru 
Tg. Frumos  

76.290 76.744  63 66  

Spital Cl. De Urgenta “Prof. 
dr.N. Oblu” 

21.384 22.682  9 6  

Spital Cl. de Urgenta pentru 
Copii “Sf. Maria” Iasi 

37.982 42.110  3 6  

Spital Municipal Pascani 20.044 21.736  20 11  

Spital Cl. “Dr. C.I.Parhon” 
43.472 47.645  4 6  

Timpul mediu de raspuns dupa categoria de 
urgente si zona urbana/rurala (timpul de 
raspuns este timpul scurs din momentul in 
care este finalizata fisa de inregistrare a 
pacientului la  Dispecerul Serviciului de 
Ambulanta si sosirea ambulantei la caz)  

      SERVICIUL DE AMBULANTA 
JUDETEAN IASI 

         

ANUL 2014 
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Timpul mediu de raspuns este raportat in secunde, pentru a nu mai exista 
confunzii la timpii medii raportati cu zecimale  

Zona Urbana  

1.Urgenta gradul 0 - (cod rosu)  499 sec 

2.Urgenta gradul 1- (cod galben)  1982 sec 

3.Urgenta gradul 2 -(cod verde)  2841 sec 

Zona Rurala  

1.Urgenta gradul 0 -(cod rosu) 1115 sec 

2.Urgenta gradul 1 -(cod galben)  2953 sec 

3.Urgenta gradul 2 -(cod verde)  4516 sec 

 

X.1.6. SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 
Programe derulate: 
1. Programul National de Imunizari. 
2. Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisib ile prioritare. 
3. Programul national de supraveghere si control al infectiei HIV. 
4. Programul national de supraveghere si control al tuberculozei. 
5.  Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si 
monitorizarea utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei. 

 
Pe parcursul anului 2014 s-au realizat toate activitatile de supraveghere a bolilor 

transmisibile prioritare, conform legislatiei in vigoare si metodologiilor de supraveghere, 
prin culegerea pasiva si activa a datelor de la furnizorii de servicii medicale din judet. 

In cadrul supravegherii infectiilor respiratorii acute tip sentinela si a studiului de 
eficacitate a vaccinului antigripal s-au recoltat un numar de 60 de probe pentru 
diagnosticul virusologic, din care 38 au fost confirmate cu gripa. 

In cadrul supravegherii BDA  s-au cules date privind morbiditatea si spectrul 
etiologic al cazurilor internate in sectiile  de profil din judet. 

Ca urmare a cresterii numarului de imbolnaviri prin hepatita acuta tip A s-au 
desfasurat actiuni de depistare activa a cazurilor de imbolnavire si s-au vaccinat un numar 
de 797 copii contacti, identificati in cadrul anchetei epidemiologice .  
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Rezultatele campaniilor de vaccinare din judetul Iași în anul 2014 

 

       Tip de vaccin Numar doze 
administrate 

Tip de vaccin Numar doze 
administrate 

BCG 8235 dT 9762 

VHB pediatric 6524 VTA 95 

DTPa-VPI-Hib 12442 Hepatitic A 
pediatric 

797 

DTPa-VPI-Hib-
HB 

15535 Hepatitic B adult 295 

VPI 16665 Antigripal 19941 

ROR 7076   
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Activitatea de depistare a infectiei HIV în judetul Iasi în anul 2014 
 

Numar cazuri Nr. 
crt. 

Categoria 
Judetul Iasi Alte judete 

Total 

1. In scop de diagnostic 6 3 9 
2. Contact HIV 2 2 4 
3. La cerere 1 1 2 
4. Grupe cu r isc 2 0 2 
5. Pacienti cu tuberculoza  2 0 2 
6. Gravide 1 0 1 
 Total : 14 6 20 

 

 

 
 

Repartitia pe grupe de varsta a cazurilor de infectie cu transmitere sexuala 

depistate in judetul Iasi in anul 2014 

    

Nr. cazuri pe grupe de varste (ani) Categoria/ITS Total 

15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 

Sifilis recent 39 2 9 12 7 6 3 0 0 

Sifilis tardiv 23 2 1 3 6 2 4 3 2 

Infectii 
gonococice 

9 0 1 6 1 1 0 0 0 

Total : 71 4 11 21 14 9 7 3 2 
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X.1.7. SINTEZE derulate în cadrul Programului National de Sanatate II  
 

Coordonarea și implementarea activităților specifice sintezelor derulate în 

cadrul Programului National de Sanatate II  

� Supravegherea calităţii apei potabile din zonele urbane si rurale, a apelor minerale 

si apelor de îmbăiere. 

� Supravegherea calităţii aerului atmosferic 

� Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu nitraţi 

� Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu produse chimice 

� Supravegherea modului de gestionare a deşeurilor produse in unităţile spitaliceşti 

� Determinări de zgomot în locuinţe şi în exteriorul acestora la solicitare  

� Evaluarea proiectelor si obiectivelor privind conformarea la normele de igienă şi 

sănătate publică în vederea notificării şi/sau autorizării sanitare 

� Efectuarea activităţii de consultanţă şi prestaţii de specialitate la cererea terţilor  

Supravegherea calităţii apei potabile din zonele urbane si rurale, atât la nivelul staţiilor 
de tratare, cât şi la consumator prin analize chimice şi microbiologice recoltate pe baza 
unui plan ziln ic a reprezentat o prioritate, înregistrându-se 1896 probe recoltate, din 
care 1728 la instalaţii centrale, cu 0,9% probe necorespunzătoare chimic şi 1,0% 



 171 

bacteriologic şi  168 la instalaţii locale - fântâni cu 69,6% necorespunzătoare chimic 
şi 44,0% necorespunzătoare bacteriologic.  

� Datorita condiţiilor climatice (seceta), activitatea de monitorizare s-a intensificat in 
perioada de vara -toamna, dar primăriile locale nu au răspuns decât in proporţie de 
3% demersurilor noastre de implicare in supravegherea, întreţinerea si controlul 
surselor de apa. 

� Numărul total al intoxicaţiilor acute cu nitraţi la populaţia 0-1an  a fost de 15 
cazuri in mediul rural, fara n ici un deces.  

 

 



 172 

        

 

 

� Pe teritoriul judeţului Iaşi au fost înregistrate un numar de 160 cazuri de intoxicaţii 
acute neprofesionale cu produse chimice (pesticide agricole si neagricole, 
detergenti, dezinfectanti etc.), fara decese. 

� În baza raportărilor trimestriale făcute de unităţile sanitare ieşene cei mai  mari 
producători de deşeuri de spital  sunt: Spitalul clin ic „Sf. Spiridon”, Institutul 
Regional de Oncologie Iasi, Spitalul Clin ic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă”, 
Institutul de boli cardiovasculare “George I.M.Georgescu” si Centrul de Dializă Iaşi-
Fresenius Nephrocare. 
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�  

�  

�  

� Supravegherea continuă a calităţii factorilor de mediu  din judeţ a făcut ca de peste 
17 ani în judeţ să nu se înregistreze nici un episod de epidemie hidrică sau poluare 
accidentală a mediului. 

� Activitatea de notificare sanitară a proiectelor si autorizare sanitara a obiectivelor s-
a concretizat prin eliberarea a 776 notificări pentru respectarea legalităţii, 17 
notificări pentru certificarea conformităţii, 18 autorizaţii sanitare eliberate in baza 
referatului de evaluare, si 37 de autorizatii sanitare de functionare vizate anual 
pentru sisteme de aprovizionare de aprovizionare cu apa potabila ;au fost 
respinse : 2 autorizatii sanitare si 9 vize anuale  pentru aceste unitati. 

� Realizarea in proportie de 100% a activitatilor cuprinse in Programul National de 
Sanatate II -Monitorizarea  factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. 

� Mentinerea unui nivel scazut a intoxicatiilor acute cu nitrati si fara decese. 
� Mentinerea la nivel zero a epidemiilor hidrice in judetul Iasi. 
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� Buna functionare a biroului cu implicarea permanenta in activitatile institutiei. 
 Laboratorul de igiena radiatiilor ionizante din cadrul Directiei de Sanatate Publica Iasi în 
anul 2014 şi-a desfasurat activitatea conform Ordinul MS 1373/2009 in teritoriul arondat 
si anume judetele: Iasi, Vaslui, Neamţ. 
  
 I. Avizari/autorizari din punct de vedere sanitar a practicilor radiologice, astfel: 
Numar  avize sanitare amplasare/constructie:  11 
Numar avize sanitare de principiu 11 
Numar autorizatii sanitare utilizare:  113 
Numar de buletine de verificare aparate radiologice:  
Buletine expertizare loc muncă 
Buletine verificare contaminări suprafeţe 
Buletine de verificare a ecranelor de protecţie 
Buletine de monitorizare a locurilor de muncă  
Vize Autorizatii sanitare utilizare 
Evaluari unitati cu potential radiologic 

12 
44 
16 
102 
66 
115 
135 
  

I.1 Obiective Nucleare 
Numar Obiective Nucleare Judetul 
total medical industial altul1) 

IAŞI 
VASLUI 
NEAMŢ 

177 
27 
48 

170 
26 
45 

2 
1 
3 

5 
0 
0 

     
TOTAL 
GENERAL 

252 241 6 5 

Obiective Nucleare Majore: 1. Sectorul de explorare geologica minerit uranifer 
Bicazul Ardelean, ecologizare si inchderea minelor: 1 
Telec, 2 Telec, 5 Telec, 4 Brani, 7 Brani, 6 Tepeseni, 1 
Frunti, 3 Bicaz Chei inclusiv a haldelor aferente galeriilor 
2. Sectorul de explorare geologica minerit uranifer 
Primatar I – II Grintesti, ecologizare si inchderea a 32 
de galerii min iere inclusiv a haldelor aferente acestora 

 

 
I.2 Persoane expuse profesional la Rad iatii Ionizante 

Numar Expusi Profesional Judetul 
 Total medical industial altul 
IASI 684 645 4 35 
NEAMT 
VASLUI 

158 
114 

152 
112 

6 
2 

0 
0 

TOTAL GENERAL 956 909 12 35 
 
 
 
                                                 
1
  Unitati de cercetare, invatamant, etc 
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II. ACTIUNI DE SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE 
 
II.1. Monitorizarea rad ioactivitatii apei potabile, alimentului si factorilor de mediu.  
Monitorizare apa potabilă distribuita in sistem centralizat (LEGEA 458/2002) 

JUDET Număr probe Număr analize 
efectuate 

Număr probe cu 
valori depăşite 

IAŞI 
NEAMŢ 

35 
10 

70 
20 

 

VASLUI 7 14  
TOTAL LIRI 52 104  

 
Supraveghere apă minerală  

JUDET Număr probe Număr analize 
efectuate 

Număr probe cu 
valori depăşite 

SUCEAVA 15 30  
NEAMŢ 
COVASNA 

5 
4 

10 
8 

 

TOTAL LIRI 24 48  
Tipuri de măsurători şi separări rad iochimice:alfa g lobal, beta global iar din sursele de 
profunzime radon 
Supraveghere aliment: Lapte de consum (Recomandarea 2000/473/Euratom) 

JUDET Număr probe Număr analize 
efectuate 

Număr probe cu 
valori depăşite 

IAŞI 2 4  
NEAMT 
VASLUI 

1 
2 

2 
4 

 

TOTAL LIRI 5 10  
Tipuri de măsurători şi separări rad iochimice:alfa şi beta global       
Supraveghere aliment: Dieta (Recomandarea 2000/473/Euratom) 

JUDET Număr probe Număr analize 
efectuate 

Număr probe cu 
valori depăşite 

IAŞI 4 8  
NEAMŢ 
VASLUI 

1 
0 

2 
0 

 

TOTAL LIRI 5 10  
Tipuri de măsurători şi separări rad iochimice:alfa şi beta global 
Reţeaua Globală OMS/PNUM de Monitorare a Radioactivităţii Mediului 
(GERMON) în caz de accident nuclear 
JUDETUL 

Tipul probei Număr probe 
efectuate 

Număr analize 
efectuate 

Probe cu valori 
depasite 

Debitul dozei absorbite în aer 
(nGy/h) a radiaţiei gamma la 1 m 
de sol   

12 12 
 

 

Depuneri atmosferice 
(Bq/m2/lună)  

3 3  
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Lapte consum (Bq/l) 5 10  
Activitatea alfa si beta global, 
medie săptămânală a aerosolilor 
(Bq/m3) 

   

 
II.2.  Supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivului 
nuclear major 
OBIECTIV NUCLEAR MAJOR:  Sector minier Primatar I-II Grinţeşti în proces de 
dezafectare       
Supravegherea starii de sanatate a populatiei se realizeaza in urmatoarele localitati 
Nr. Localitate Populatie Distata de 

obiectiv Km 
1. 
2. 
3. 

GRINŢESTI 
BRADU 
POIANA 

2 410 
140 
184 

6 
3 
4,5 

4. URZICI 62 6 
OBIECTIV NUCLEAR MAJOR:  Sector minier Bicazul Ardelean în proces de dezafectare  
Supravegherea starii de sanatate a populatiei se realizeaza pe o raza de  km, in 
urmatoarele localitati: 
Nr. Localitate Populatie Distanta de 

obiectiv Km 
1. 
2. 
3. 

Bicazul 
Ardelean 
Tepeseni 
Telec 

4200 
163 
150 

7,5 
3,5 
2 

4. Damuc 135 3 
 
II.3.  Expunerea medicala la radiatii ioniznate 

Numar echipamente 

Tip echipament Utilizare TOTAL Pentru care 
s-a facut 
raportarea 

Numar 
total 
expuneri 
medicale * 

RADIOLOGIE fluoroscopie 47 46 28 273 
 radiografie 136 112 301 065 
 mamografie 12 9 15 675 
 Rx dentar 169 134 83 459 
 Tomografie 

computerizata 
18 18 25 733 

cardiologica 4 4 1 423 RADIOLOGIE 
INTERVENTIONALA noncardiologica 6 4 1 035 
RMI Scamere    

camere gamma 3 3 1 437 
scanere rectiliniare    
pet scanere    
PET-CT    
SPECT-CT    

Medicina Nucleara 

Calibrator doza 2 2  
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Radiatii X 2 2 560 
Cobalt 60    
LINAC 3 3 1 211 
Unitati stereotaxie 
radiochirurgicala 

   

Teleterapie 

Simulatoare 3 3 1 322 
HDR 2 2 0 
LDR    

Brahiterapie 

Manual  
(tip si numar surse) 

   

- Realizarea activităţilor ce au fost propuse în anul precedent; 
- Buna colaborare cu celelalte organe care au atribuţii pe domeniul nuclear 

(C.N.C.A.N., Vamă, Poliț ie, IJSU); 
- Îndeplinirea criteriilor impuse la evaluarea periodică a Laboratorului de către 

Organismul de Acreditare (R.E.N.A.R.); 
- Dotarea laboratorului cu o parte din echipamentele necesare bunei funcţionări. 

AA cctt iivviitt aatt iillee   iinncc lluussee   iinn  ccaaddrruull  PPNN22  ssuubbpprrooggrraammuull  22   vviizziinndd  IIgg iieennaa  AA lliimmeenntt aatt iiee ii  aauu  ffoosstt ::  
      
AA ..  EEvvaalluuaarreeaa  sstt aarriiii  ddee  nnuutt rriitt iiee  ssii  aa  tt iippuulluuii  ddee  aalliimmeenntt aatt iiee  aall  ppooppuullaatt iieeii  
    AA11..   SSuupprraavveegghhee rreeaa  sstt aarriiii  ddee   nnuutt rriitt iiee   ssii  aa  aall iimmeenntt aatt iiee ii  ppooppuullaatt iiee ii..     

  SSccooppuull  aacceessttee ii  ssiinntt ee zzee   ee ssttee   ccuunnooaasstt ee rreeaa  nniivvee lluu lluu ii  ss ii  sstt rruucctt uurriiii  aa ll iimmeenntt aatt iiee ii  ppooppuullaatt iiee ii,,   aa  
ddeepprriinnddee rriilloo rr  şş ii  ccoommppoorrtt aammeennttuulluu ii  aall iimmeenntt aarr,,   ppee   zzoonnee   ttee rriitt oorriiaallee ,,   ppee   mmeeddiiuu  uurrbbaann,,  rruurraall,,   ppee  
ggrruuppee  ddee   vvâârrsstt aa,,   ppee  ooccuuppaaţţ iiee ,,   îînn  ssccooppuull  ddeeppiisstt ăărriiii  uunnoorr  ggrree şşee llii  aa lliimmeenntt aarree ..     
  AA   ffoosstt   vviizzaatt aa  ppooppuullaatt iiaa  aadduulltt aa  ppeessttee   2200  aannii,,   ggrruuppuurriillee   vvuullnnee rraabbiillee.  
 In uurrmmaa  aa lleeggee rriiii  ee ssaanntt iioonnuulluu ii  ppooppuullaatt iioonnaall,,   iinn  ccoo llaabboorraarreeaa  ccuu  mmeeddiicc iiii  ddee   ffaammiill iiee ,,   aauu  ffoosstt  
ccoommpplleett aattee   uunn  nnuummaarr  ddee   5522   cchheesstt iioonnaarree   pprriivviinndd  dd iieett aa  zzii llnn iiccăă  ppee   11   zzii,,   ffrreeccvveenntt aa  aalliimmeenntt aarraa  
ssii  sstt ii lluu ll  ddee   vviiaatt aa..     
  EEvvaalluuaarreeaa  sstt aarrii ii  ddee   nnuutt rriitt iiee   ss--aa  rreeaall iizzaatt   pprriinn  eexxaammiinnaa rrii  ddee   llaabboorraatt oorr  ppeenntt rruu  ccee ii  5522   ssuubbiiee cctt ii.. 
            
    AA22..MMoonniitt oorriizzaarreeaa  ccoonnssuummuulluuii  ddee   aaddiitt iivvii  aall iimmeenntt aarrii    

  În anul 2014 pentru obiectivul 1 -  Determinarea cantitativa a  grupului de aditivi 
alimentari E251-252 (nitrati) din produse lactate a fost recoltata 1 proba de cascaval iar 
pentru determinarea cantitativa a benzoatului de sodiu din bauturi racoritoare a fost 
recoltata 1 proba; obiectivul 2 a constat in determinarea cantitativa a colorantilor sintetici 
care se introduc în bauturi nealcoolice pentru care au fost recoltate si analizate 2 probe 
bauturi nealcoolice in vederea dozarii colorantilor alimentari sintetici identificati si 
specificati de metodologie. Toate probele au fost recoltate de la producatori locali. 
  
BB..   MMoonniittoorriizzaarreeaa  ccaa lliitt aatt iiii  ssii  vvaalloorr iiii  nnuutt rriitt iivvee  aa  aalliimmeenntt eelloorr  
BB11..   MMoonniitt oorriizzaarreeaa  ccaalliitt ăăţţ iiii  ssuuppll iimmeenntt ee lloorr  aalliimmeenntt aarree   
  AAuu  ffoosstt   iiddeenntt iiff iiccaatt ii  ssii  iinnrreeggiisstt rraatt ii  pprroodduuccaatt oorriiii  aauutt oohhttoonnii,,   iimmppoorrtt aatt oorriiii  ss ii  dd iisstt rriibbuuiitt oorriiii  ddee   
ssuupplliimmeenntt ee  aalliimmeenntt aarree   şşii  ss--aauu  ccaatt aallooggaatt ,,   iinn  pp lluuss  ffaatt aa  ddee   aannuull  pprreecceeddeenntt,,   iinn  ffuucctt iiee   ddee  
ccaatteeggoorriiaa  ddee   ccoonnssuummaatt oorrii  ((ggrraavviiddee ,,   ccooppiiii,,   ssppoorrtt iivvii))   uunn  nnuummăărr  ddee   3300   ddee  pprroodduussee ;;  aauu  ffoosstt   ddee  
aasseemmeenneeaa,,   iiddeenntt iiff iiccaatt ii  aaddiitt iivvii ii  aa ll iimmeenntt aarrii  dd iinn  ssuupplliimmeennttee llee   ddeesstt iinnaattee   ccooppiiiilloo rr..     
      DDiinn  pprroodduussee llee   ffaabbrriiccaatt ee  iinn  jjuuddeett   aauu  ffoosstt   rreeccoo lltt aatt ee  şşii  aannaall iizzaatt ee   dd iinn  ppuunncctt  ddee   vveeddee rree  aall  
mmeett aallee lloorr  ggrree llee   ((pp lluummbb  şşii  ccaaddmmiiuu))   uunn  nnuummăărr  ddee   22   pprroobbee ,,  tt ooaattee   ccoorree ssppuunnzzăăttooaarree ..         
BB22..   MMoonniittoorriizzaarreeaa  aall iimmeennttee lloorr  tt rraatt aatt ee   ccuu  rraaddiiaaţţ iiii  pprr iinn  ccaatt aaggrraaff iiee rreeaa  uunniitt ăăţţ iilloo rr  ddee   ddeeppoozziitt aarree  
şşii  dd iisstt rriibbuuţţ iiee   (( îînn  ssppeecc iiaall  ssuuppee rrmmaarrkkee tt --uurrii//hhiippee rrmmaarrkkeett --uurrii))   ppeenntt rruu  iiddeenntt iiff iiccaarreeaa  pprroodduussee lloorr  
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şşii//ssaauu  iinnggrreeddiieennttee lloorr  aall iimmeenntt aarree  tt rraatt aatt ee   ccuu  rraaddiiaaţţ iiii  iioonniizzaanntt ee  ccaarree   ssuunntt  iimmppoorrtt aattee //dd iisstt rriibbuuiittee  
ssaauu  ccoommeerrcc iiaall iizz aatt ee   ppee  tt ee rriittoorriiuu ll  RRoommâânniiee ii..     
  IInn  ccuurrssuull  aannuulluu ii  22001144  aauu  ffoosstt   ccaatt aaggrraaff iiaatt ee   uunn  nnuummaarr  de 443 condimente, 25 ingrediente 
vegetale uscate, 181 plante aromatice uscate din 4 unitati comerciale de desfacere 
(supermarket-uri) si a fost rreeccoo lltt aatt aa  ppeenntt rruu  aannaall iizzăă   11  pprroobbaa  pprroodduuss  tt iipp  „„  pp llaanntt ee   aarroommaatt iiccee  
uussccaattee ””  ppeenntt rruu  ccaarree  nnuu  ss--aa  ddeett eecctt aatt   iirraaddiiee rreeaa;;  
BB33..   MMoonniitt oorriizzaarreeaa  aall iimmeenntt ee lloorr  ccuu  aaddaaooss  ddee   vviitt aammiinnee ,,  mmiinnee rraallee   şşii  aa lltt ee   ssuubbsstt aannţţee   iinn  ssccooppuull  
oobbţţ iinnee rriiii  ddee   ddaattee   pprriivviinndd  ccoonnssuummuull  ddee   aalliimmeenntt ee   ccuu  aaddaaooss  ddee   vviitt aammiinnee   şşii  mmiinnee rraallee   llaa  nniivvee ll   
nnaaţţ iioonnaall,,   aappoorrtt uull  ddee   nnuutt rriieennţţ ii  aall  ppooppuullaaţţ iiee ii  şşii  mmooddiiff iiccăărr ii llee   oobbiiccee iiuurriilloo rr  aa lliimmeenntt aarree   

IInn  aannuull  22001144  aauu  ffoosstt   iiddeenntt iiff iiccaattee   ssii  ccaatt aallooggaattee ,,   iinn  pp lluuss  ffaatt aa  ddee   aannuull  pprreecceeddeenntt,,   uunn  nnuummaarr  
ddee  9900  pprroodduussee  --  aauu  ffoosstt   vviizzaatt ee  ccee rreeaallee llee   ssii  pprroodduussee llee  ppee   bbaazzaa  ddee  ccee rreeaallee ,,  llaacc tt aatt ee  ssii  
pprroodduussee   ppee   bbaazzaa  ddee   llaappttee,,ssuuccuurriillee   ddee   ffrruuccttee   ssaauu  lleegguummee,,   nneecctt aarruurrii,,   bbăăuutt uurrii  eennee rrgg iizzaanntt ee,,  
bboommbbooaannee   ssii  bbaatt ooaannee   eennee rrgg iizzaannttee ,,   ccuu  ccoonnsseemmnnaarreeaa  ccaanntt iitt aatt iilloo rr  ddee   vviitt aammiinnee ,,   mmiinnee rraallee   ssii   
aalltt ee   ssuubbsstt aannttee ..   

  IInn  ssccooppuull  ccuunnooaassttee rriiii  ccoonnssuummuulluuii  ddee   aalliimmeenntt ee  ccuu  aaddaaooss  ddee   vviitt aammiinnee ,,   mmiinnee rraallee   ssii  aalltt ee  
ssuubbsstt aannttee   ppee   ccaatteeggoorriiii  ddee   vvâârrsstt aa  ssii  ppoossiibb ii llaa  iinnff lluueenntt aa  aa  aacceesstt oorraa  aassuupprraa  oobbiiccee iiuurriilloo rr   
aall iimmeenntt aarree aauu  ffoosstt  ccoommpplleett aatt ee  uunn  nnuummaarr  ddee  5500  cchheesstt iioonnaarree  rree ffee rriitt ooaarree  llaa  aall iimmeenntt aatt iiaa  
ppee rrssoonnaallaa  aa  ppooppuullaatt iiee ii  dd iinn  mmeeddiiuu ll  uurrbbaann  ssii  rruurraall ;;    
      BB44..  MMoonniitt oorriizzaarreeaa  aappee lloorr  mmiinnee rraallee   nnaatt uurraallee   iimmbbuutt ee lliiaatt ee   ––   ddeessffăășșuurraatt   îînn  ccoo llaabboorraarree   ccuu  
CCoo llee cctt iivvuull    IIgg iieennaa  MMeeddiiuu lluu ii..   
      BB55..  MMoonniitt oorriizzaarreeaa  nniivvee lluu lluu ii  ddee   iioodd  dd iinn  ssaarreeaa  iiooddaatt aa  ppeenntt rruu  ccoonnssuummuull  uummaann   pprriinn  
ddeettee rrmmiinnaarreeaa  nniivvee lluu ll  iiooddaatt uulluu ii  ddee   ppoott aassiiuu  şşii  aa  iioodduulluu ii  tt oo tt aall  dd iinntt rr--uunn  nnuummăărr  ddee   4488   ddee   pprroobbee  
rreeccoo lltt aattee   dd iinn  uunniitt ăăţţ ii  ccoommeerrcc iiaallee   ddee   ddeessffaaccee rree   ((ssaarree   aauutt oohhtt oonnaa  ssii  ddee   iimmppoorrtt )) ,,   ddeeppoozziittee   ddee  
dd iisstt rriibbuutt iiee   şşii  uunniitt ăăţţ ii  ddee  aammbbaallaarree ;;  
 BB66..   EEvvaalluuaarreeaa  ccoonntt iinnuutt uulluu ii  ddee   zzaahhaarruurrii  iinn  uunnee llee   pprroodduussee   aalliimmeenntt aarree   ddeesstt iinnaattee   ccooppiiiilloo rr  
in scopul cunoasterii nivelu lui actual al acestor substante in produse alimentare. Au fost 
recoltate probe destinate prioritar copiilor si anume 1 proba cereale pentru mic dejun si 1 
proba bauturi racoritoare indulcite necarbonatate la cutie;    
    BB77..   EEvvaalluuaarreeaa  rriissccuulluu ii   cchhiimm iicc   ss ii  bbaacc tt ee rriioo llooggiicc   aall   aa ll iimmeennttee lloorr    ccuu  ddeesstt iinnaatt iiee     nnuutt rriitt iioonnaallaa  
ssppeecc iiaallaa iinncc lluuss iivv  rree zz iidduuuurrii  ddee   ppeesstt iicc iiddee ..     

IInn  22001144  dd iinn  pprroodduussee   ccoommeerrcc iiaall iizzaatt ee ,,   îînn  uunniitt ăăţţ iillee   tt iipp    ssuuppee rrmmaarrkkeett //   hhiippee rrmmaarrkkee tt   îînn  ccaarree  
ssoorrtt iimmeennttee llee   ddee   aalliimmeennttee   ccuu  ddeesstt iinnaaţţ iiee   nnuutt rriiţţ iioonnaallăă  ssppeecc iiaallăă  ssuunntt   mmaaii  mmuulltt ee   şşii  mmaaii  vvaarr iiaatt ee ,,     
aauu  ffoosstt  rreeccoo lltt aattee   ccaattee   11   pprroobbaa  ppeenntt rruu  aannaallii zzaa  ppaarraammee tt rriilloo rr  mm iicc rroobbiioo llooggiicc ii  ss ii  ddee ttee rrmmiinnaarreeaa  
mmiiccoottooxxiinnee lloorr,,   22   pprroobbee   ppeenntt rruu  ddeettee rrmmiinnaarreeaa  mmee tt aallee lloorr  ggrree llee  
((pp lluummbb,,ccaaddmmiiuu,,aalluummiinn iiuu,,sstt aanniiuu  şşii  mmee rrccuurr)) ,,   11   pprroobbaa  ppeenntt rruu  ddeettee rrmmiinnaarreeaa  nniivvee lluu lluu ii   
ppeesstt iicc iiddee lloorr  şşii  11   pprroobbaa  ppeenntt rruu  ddeett ee rrmmiinnaarreeaa  bbeennzzoo((aa))pp iirreennuulluu ii;;  
      BB88..  RRoo lluu ll  aall iimmeenntt uulluu ii  iinn  ttooxxiiiinnffeeccţţ iiiillee   aall iimmeenntt aarree   
  IInn  22001144  ss--aa  îînnrreeggiisstt rraatt   33   ffooccaarree   ddee   TT IIAA   ppeenntt rruu  ccaarree   ss--aa  rreeaa llii zzaatt ,,   îîmmpprreeuunnăă  ccuu  llaabboorraatt oorruull  
ddee   eeppiiddeemmiioo llooggiiee ,,   aanncchheett aa  eeppiiddeemmiioo llooggiiccăă  ccuu  lluuaarreeaa  mmăăssuurriillee   ssppeecc iiff iiccee   îînn  ffooccaarr..   
  
CC..  EEvvaalluuaarreeaa  ffaacctt oorriilloorr  ddee  rriiss cc  ddiinn  mmaatt eerriiaa ll  ss ii  oobbiieecctt ee  ccaarree  vviinn  iinn  ccoonntt aacctt   ccuu  
aalliimmeenntt eellee  pprriinn::      
  --  ccoonntt iinnuuaarreeaa  ccaatt aaggrraaff iiee rriiii  uunn iitt ăăţţ iilloo rr  pprroodduuccaattooaarree //pprree lluuccrraattooaarree // iimmppoorrtt aattooaarree   ddee   oobbiiee ccttee  
ssii  mmaatt ee rriiaa llee   ddeesstt iinnaattee   ccoonntt aacctt uulluu ii  dd iirreecc tt  ccuu  pprroodduussee llee   aalliimmeenntt aarree   ;;  
  --  ddeettee rrmmiinnăărrii  ddee   pp lluummbb,,ccaaddmmiiuu,,   ccuupprruu  ssii  cc rroomm  îînn  oobbiieecc ttee llee   ddee  ccee rraammiiccăă  ffaabbrriiccaatt ee   îînn  ţţ aarrăă  ssii   
dd iinn  iimmppoorrtt   ((ss--aa  rreeccoo lltt aatt   11   pprroobbaa  ffoorrmmaatt aa  dd iinn  66   oobbiieecctt ee  iiddeenntt iiccee   ccaa  mmaarriimmee ,,   ccuullooaarree   aa  
pp iiggmmeenntt uulluu ii,,   ffoorrmmaa,,   pprroodduuccaatt oorr)) ;;    
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  --  eevvaalluuaarreeaa  mmiiggrrăărr ii ii  gg lloobbaallee   ddee  ccoommppoonneennţţ ii  ppeenntt rruu  oobbiiee ccttee llee   dd iinn  mmaattee rriiaall  pp llaasstt iicc   şşii   
oobbiiee ccttee llee   dd iinn  PPVVCC  ccaarree  vviinn  îînn  ccoonntt aacctt   ccuu  aalliimmeennttuull  ((ss--aauu  rreeccoo lltt aatt,,   dd iinn  ff iiee ccaarree   tt iipp,,  66   pprroobbee  
iiddeenntt iiccee   ccaa  mmaarriimmee ,,   mmaattee rriiaall..   ccuullooaarree ,,   ffoorrmmaa,,   pprroodduuccaattoorr..   
      TT oott   llaa  nniivvee lluu ll  ccooccoo llee cctt iivvuulluu ii,,   îînn  ppee rriiooaaddaa  aannuulluu ii  şşccoo llaarr  22001133--22001144,,   aauu  ffoosstt   mmoonniittoorriizzaatt ee  
pprroodduussee llee   llaacc tt aattee   şşii  ddee   ppaanniiff iiccaaţţ iiee   dd iisstt rriibbuuiittee   iinn  ssccoo llii  ssii  ggrraaddiinn iitt ee   pprriinn  mmoonniitt oorriizzaarreeaa  
ssaapptt aammaannaallaa// lluunnaarr aa  dd iinn  ppuunncctt   ddee   vveeddee rree   ff iizziiccoo--cchhiimm iicc   ss ii  mm iicc rroobbiioo llooggiicc   aa  pprroodduussee lloorr  
dd iisstt rriibbuuiitt ee ::    

--   1155   pprroobbee   pprroodduussee  llaacc tt aatt ee  aannaalliizz aatt ee   ff iizziiccoo--cchhiimmiicc   şşii  bbaacc tt ee rriioo llooggiicc ,,   
--   7733   pprroobbee   pprroodduussee  ddee   ppaanniiff iiccaaţţ iiee   aannaalliizzaatt ee   ff iizziiccoo--cchhiimmiicc   şşii  bbaacc tt ee rriioo llooggiicc ..   

    OO  aalltt aa  ppaarrtt ee   aa  aacc tt iivviitt aatt iiii  ccoo llee cc tt iivvuulluu ii  IIgg..AA lliimmeenntt aatt iiee ii  aa  ccoonnsstt aatt   îînn  eevvaalluuaarreeaa  ccoonnddiitt iiiilloo rr   
iigg iieenniiccoo--ssaanniitt aarree   îînn   oobbiiee cctt iivvee llee   ccuu  pprroo ff iill  aa ll iimmeenntt aarr  ppeenntt rruu  ccee rrtt iiff iiccaarreeaa  ccoonnffoorrmmiitt aatt iiii  ccuu  
nnoorrmmee llee   ddee   iigg iieennaa  ssii  ssaannaatt aattee   ppuubblliiccaa  ss ii  ee llaabboorraarreeaa  rree ffee rraattee lloorr  ddee   eevvaalluuaarree   îînn  vveeddee rreeaa  
nnoott iiff iiccaarrii ii  //aauutt oorriizzaarr ii ii  ––   aauu  ffoosstt   îînnrreeggiisstt rraatt ee   uunn  nnuummăărr  ddee  666600   uunniitt aatt ii  ccuu  pprrooff iill  aa ll iimmeenntt aarr  dd iinn  
ccaarree   333388   uunniitt ăăţţ ii  ccoommeerrcc iiaallee   ddee   ddeessffaaccee rree,,   1188   ddeeppoozziittee ,,   221144   uunniitt ăăţţ ii  ddee   aalliimmeenntt aaţţ iiee   ppuubblliiccăă  
şşii  ccoo llee cc tt iivvăă,,   7700   uunniitt ăăţţ ii  ddee   pprroodduuccţţ iiee   ssii  2200   aauuttoouutt iilliitt aarree   tt rraannssppoorrtt   pprroodduussee   aalliimmeenntt aarree..     
  PPeenntt rruu  sseeccttoorruull  aall iimmeenntt aarr  ss--aauu  ee lliibbee rraatt   uunn  nnuummaarr  ddee   771111   rree ffee rraattee   ddee   eevvaalluuaarree ,,   5566  
nnoott iiff iiccaarrii  //   aauutt oorriizzaatt ii ii..   PPrriinn  aacc tt iivviitt aatt eeaa  ddee   nnoott iiff iiccaarree   ssaanniitt aarraa  aa  oobbiiee cctt iivvee lloorr  ccuu  pprroo ff iill  
aall iimmeenntt aarr,,   pprriinn  ee lliibbee rraarreeaa  aavv iizzee lloorr   ddee   ccoonnsstt rruuccţţ iiee   //   rreeaammeennaajjaarree   ssii   pprriinn  ccoonntt rraacctt ee llee   ddee  
pprree sstt aarrii  ssee rrvviicc iiii  rreeaa llii zzaatt ee   îînn  aannuull  22001144  ss--aauu  aadduuss  îînnccaassăărrii  llaa  bbuuggeett uull  uunniitt ăăţţ iiii  ddee   ppeessttee  
2255..110000   RROONN..     
  TToott   îînn  ccuurrssuull  aannuulluu ii  22001144::  

••   ss--aauu  îînnrreeggiisstt rraatt   ddaattee llee   ccuu  pprriivviirree   llaa  ssiitt uuaaţţ iiaa  oobbiiee cctt iivvee lloorr  ccuu  pprroo ff iill  aall iimmeenntt aarr,,   ff iiee ccaarree  
aassiisstt eenntt     îînnttooccmmiinndd  eevviiddeennţţ ee llee  sseeccttoorruulluu ii  rreeppaarrtt iizzaatt   ;;  

••   ss--aauu  vvee rriiff iiccaatt   ddoossaarree llee   ddee   oobbiiee cctt iivv  îînn  vveeddee rreeaa  oobbţţ iinnee rriiii  aavv iizzuu lluu ii  ddee   ccoonnsstt rruuccţţ iiee   ppeenntt rruu  
uunniitt ăăţţ iillee   ccuu  pprrooff iill  aa lliimmeenntt aarr  --  ss--aauu  ee lliibbee rraatt   4477   aavviizzee   ddee   ccoonnsstt rruucctt iiee  //   rreeaammeennaajjaarree ,,  
1100   ff iiiinndd  ccuu  tt ee rrmmeenn  ddee   rreemmeeddiiee rree   aa  ddee ff iicc iieennttee lloorr;;  

••   llaa  ccee rree rreeaa  ttee rrtt iilloo rr  ss--aauu  ddeessffaassuurraatt   aacc tt iivviitt aatt ii  ddee   ccoonnssuulltt aanntt aa,,   ffuurrnniizzaanndduu--ssee   iinnffoorrmmaatt iiii   
rree ffee rriittooaarree   llaa::  cc iirrccuuiitt uull  ffuunnccţţ iioonnaall  aall   pprroodduussee lloorr  şşii  ppee rrssoonnaalluu lluu ii,,   aaddaapptt aatt   llaa  tt iippuull  ddee  
aacc tt iivviitt aattee   ccuu  pprroo ff iill  aa lliimmeenntt aarr  ssii   llaa  ssppaatt iiuu ll  aallee ss  ppeenntt rruu  ddeessffaassuurraarreeaa  aacceessttee ii  aacc tt iivviitt aatt ii,,  
llaa  aannaa ll iizzee llee   mmeeddiiccaallee   oobblliiggaatt oorriiii  îînn  sseecc tt oorruull  aalliimmeenntt aarr,,   llaa  mmooddaalliitt aatt iillee   ssii   
ppee rriiooddiicc iitt aatteeaa  ccuu  ccaarree   ssee   ee ffeecc ttuueeaazzaa  ccuurrssuurrii llee   ddee  iigg iieennaa  ;;  

••   aauu  ffoosstt   rreeccoo lltt aattee   uunn  nnuummaarr  ddee   118800  tt ee ssttee   ddee   ssaanniitt aaţţ iiee   şşii  aaee rroommiicc rroo ff lloorrăă;;  
••   ss--aa  uurrmm aarr iitt   ppaarrtt iicc iippaarreeaa  ppee rrssoonnaalluu lluu ii   dd iinn  oobbiiee cc tt iivvee llee   ccuu  pprroo ff iill  aa ll iimmeenntt aarr  llaa  iinnsstt rruuiirreeaa   

îînn  pprroobblleemmee   ddee   iigg iieennaa  ccuu  ee lliibbee rraarreeaa  ccee rrtt iiff iiccaatt ee lloorr  ddee   aabbssoo llvviirree   aa   ccuurrssuurrii lloo rr  ddee   
iigg iieennaa;;  

••   ss--aa  ppaarrtt iicc iippaatt ,,   îînn  ccoo llaabboorraarree   ccuu  ccoommppaarrtt iimmeenntt uull  ddee   eeppiiddeemmiioo llooggiiee ,,  llaa  ee ffeecctt uuaarreeaa  
aanncchheettee ii  eeppiiddeemmiioo llooggiiccee   iinn  ccaazzuull  ffooccaarruulluu ii  ddee   TT IIAA  iinnrreeggiisstt rraatt..   

 

  EVOLUTIA COMPARATIVA A NUMARULUI DE PROBE DE  ALIMENTE         

ANALIZATE MICROBIOLOGIC IN PERIOADA 2010-2014 
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CAPITOLUL XI: EDUCAȚIE 
 
XI.1 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEA N IAȘI 
 
XI.1.1. REȚEAUA ȘCOLARĂ 

 Rețeaua școlară a județului Iași pentru anul școlar 2013-2014 a fost constituită în 
baza Hotărârilor Consiliilor Locale, pornind de la propunerile I.Ș.J. Iași, care au avut ca 
obiectiv principal eficientizarea alocării resurse lor și utilizării bazelor materiale în beneficiul 
elevilor. 

 Au fost asigurate elemente de continuitate, echilibrul rural-urban, decuparea unui 
loc central pentru fiecare școală în contextul comunității respective.  

În același timp s-a avut în vedere o anume dinamică a populației școlare, cât și un 
principiu important de strategie educațională – accesul elevilor la o educație de calitate, 
într-o școală dotată, modernă, cu profesori bine pregătiți.  

 Structura rețelei școlare a județului Iași este prezentată în tabelele de mai jos: 

Învăţământ de masă, zi: 

Număr Număr 

Nivelul de 
învăţământ 

Clase/ 
grupe 

clase/gru
pe urban 

clase/gru
pe rural 

Număr 
elevi/ 

preșc. 

Număr 
elevi/preș
c. urban 

Numă
r 

elevi/ 

preșc. 
rural 

Preşcolar 933 362 571 22444 9849 12595 

Primar, clasa 
pregătitoare și 
clasele I-IV 

1949 620 1329 41972 16282 25690 

Gimnaziu,  

clasele V-VIII 
1625 544 1081 36082 13556 22526 

Liceu,  

clasele IX-XII 
1034 897 137 27621 24112 3509 

Învăţământ 
profesional 

75 35 40 1680 823 857 

Stagii de 
pregătire practică 0   0   

Învățământ 
postliceal – buget 

58 51 7 1596 1383 213 

Învățământ 
postliceal – taxă 37 37  1351 1351  

Total 
învăţământ de 

5711 2546 3165 13274
6 

67356 65390 
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masă, zi 

 

Învăţământ de masă, seral, frecvență redusă şi prin programul “A doua şansă”: 

Număr Număr 

Nivelul de 
învăţământ 

Numă
r 

clase/ 
grupe 

clase/ 

grupe 
urban 

clase/ 

grupe 
rural 

Numă
r 

elevi/ 

preșc. 

Număr 
elevi/ 

preșc. 
urban 

 

Elevi/ 

preșc. 
rural 

Gimnaziu, clasele  

V-VIII, frecvenţă redusă 
4 4  112 112  

Liceu, clasele IX-XIV, 
seral și frecvență redusă 108 101 7 2667 2509 158 

Primar – “A doua şansă” 5 4 1 75 59 16 

Secundar inferior –  

“A doua şansă” 
9 8 1 132 111 21 

Total  126 117 9 2896 2791 195 

 

Învăţământ special, pentru elevi cu deficiențe: 

Număr Număr 

Nivelul de 
învăţământ 

Număr 
clase/ 
grupe 

clase/ 

grupe 
urban 

clase/ 

grupe 
rural 

Număr 
elevi/ 

preșc. 

Număr 
elevi/ 

preșc. 
urban 

Număr 
elevi/ 

preșc. 
rural 

Preşcolar 4 4  30 30  

Primar, clasa 
pregătitoare și 
clasele I-IV 

47 47  378 378  

Gimnaziu,  

clasele V-X 
60 60  548 548  

Liceu,  

clasele IX-XII 
31 31  334 334  

Stagii de 
pregătire 
practică 

7 7  60 60  

Învățământ 
postliceal 

1 1  7 7  

Total  150 150 0 1357 1357 0 
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Cele 233 de unități cu personalitate juridică au fost distribuite astfel: 

Anul şcolar 2013-2014 

Unităţi învăţământ de masă  221 

Unităţi învăţământ special și Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) 7 

Unităţi finanţate de la M.E.N.  5 

TOTAL 233 

 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate 
juridică 

în anul şcolar 2013-2014 

Urban 

Tipul de 
unitate şcolară Municipiul 

Iaşi 

Oraş 
Târgu 

Frumos 

Oraş 
Hârlă

u 

Municipiu
l 

Paşcani 

Oraş 
Podu 
Iloai

ei 

Rural 
Tota

l 

Grădiniţe  17 1 1 2   21 

Şcoli gimnaziale  24 2 2 4 1 103 136 

Licee şi colegii 
teoretice 

11 1 1 2  2 17 

Licee şi colegii 
vocaţionale 

4      4 

Licee tehnologice 
şi colegii tehnice  12 1 1 3 1 24 42 

Şcoala 
postliceală 1      1 

Total unităţi 
învăţământ de 
masă 

69 5 5 11 2 129 221 

Şcoli gimnaziale 1   1   2 

Licee teoretice 
speciale 

 1     1 

Licee tehnologice 
speciale și colegii 
tehnice 

2 1     3 

C.J.R.A.E. 1      1 
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Total unităţi 
speciale 4 2 0 1 0 0 7 

I.S.J. 1      1 

C.C.D. 1      1 

Palatul Copiilor 1      1 

Clubul Copiilor 
Pașcani 

   1   1 

C.S.S. Unirea Iaşi 1      1 

Unităţi M.E.N. 4   1   5 

TOTAL 
GENERAL 

77 7 5 13 2 129 233 

 

Caracteristicile definitorii ale rețelei școlare a județului Iași din anul școlar încheiat: 

� fuzionarea unor licee tehnologice/colegii tehnice din municipiul Iași, cu scopul 
eficientizării alocării resurselor şi creşterii calităţii actului didactic: 

� Colegiul Tehnic de Transporturi Iaşi şi Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Iaşi 
au devenit Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi; 

� Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicaţii Iaşi şi Școala Gimnazială 
"Gheorghe Mârzescu" Iaşi reprezintă noul Colegiu Tehnic de Electronică și 
Telecomunicaţii "Gheorghe Mârzescu" Iaşi;  

� Liceul Tehnologic "Radu Cernătescu" Iaşi şi Liceul Tehnologic "Constantin 
Brâncuşi" Iaşi s-au unit sub denumirea de Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iaşi; 

� Liceul Tehnologic "Dumitru Mangeron" Iaşi, Liceul Tehnologic "Ştefan Procopiu" 
Iaşi şi Liceul Tehnologic "Nicolina" Iaşi sunt, începând din anul şcolar 2013-
2014, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Iaşi. 

� diminuarea numărulu i de clase/grupe la învăţământul de masă, zi, în anul școlar 
încheiat față de anul școlar 2012-2013, datorită faptului că numărul elevilor a scăzut 
cu 1 698 de elevi, obiectivul principal rămânând creșterea calității actului didactic; 

� scăderea  numărului de clase pe fiecare nivel, la învăţământ de masă-zi, în comparație 
cu cel din anul școlar precedent, cu excepția numărulu i de clase de învăţământ 
profesional și a celui pentru învățământ postliceal-buget; 

� dublarea numărului de clase pentru învățământul profesional față de anul școlar 2012-
2013; 

� diminuarea numărulu i de clase/grupe la învăţământ de masă-seral, frecvenţă redusă şi 
programul A doua şansă, de la 143 la 126; păstrarea numărului de clase/grupe la 
învăţământul special;  

� creșterea numărului unităților de învățământ de masă cu personalitate juridică (de la 
217  în anul 2012-2013 la 233 de unități în 2013-2014).  
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Analizând situația posturilor din învățământul preuniversitar, situație prezentată în 
tabelul de mai jos, se remarcă o creștere a numărului de posturi în anul 2013-2014 față 
de anul 2012-2013, explicată prin creșterea numărului de posturi pentru personalul 
didactic auxiliar şi pentru cel nedidactic: 

 

Situaţia posturilor din învăţământ în anul școlar 2013-2014: 

Numărul de posturi 
TOTAL, 

din care: 
Didactic 

Didactic 
auxiliar Nedidactic 

finanțate de la Consiliu l Local 11404 8352 901 2151 

finanțate de la Consiliu l Județean 727,5 527 94,5 106 

finanțate de la M.E.N. 214 167,5 16 30,5 

TOTAL 12345,50 9046,50 1011,50 2287,5 

 

Obiectivul major pentru anul școlar 2014-2015 rămâne corelarea optimă a 
numărului de clase/grupe din rețea cu necesitățile în domeniul educației ale diferitelor 
comunități din județ, utilizând rațional resursele pentru creșterea calității procesului 
instructiv-educativ. 

 

XI.1.2. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ 

Frecvenţa elevilor 

Pentru a ilustra evoluţia frecvenţei elevilor au fost comparate datele statistice de la 
sfârşitul anilor şcolari 2012-2013 şi 2013-2014, iar ca indicatori: numărul de neşcolarizaţi 
în cei doi ani şcolari consideraţi; numărul de elevi care au avut note scăzute la purtare 
sub 7 din cauza absenţelor; numărul de elevi care au părăsit sistemul educativ (abandon 
școlar). 

        În anul şcolar 2013-2014 s-a înregistrat un număr de 894 elevi neşcolarizaţi –  
0,95% din cei 93.932 de elevi înscriși în învățământul obligatoriu, învățământ de masă zi, 
spre deosebire de anul şcolar 2012-2013, când s-a raportat un număr de 1.029 de elevi 
neşcolarizaţi (1,08% din cei 95.049 de elevi înscriși în învățământul obligatoriu, 
învățământ de masă, zi). 

Din cauza numărului de absenţe, un număr de 1.260 elevi au avut note scăzute la 
purtare în anul şcolar 2013-2014 (1,27% din totalul de 98.863, înscriși la începutul anului 
școlar în clasele I-XII în învățământul de masă, zi), în timp ce în anul şcolar precedent 
sancţiunea disciplinară s-a ap licat pentru 1.256 elevi (1,23% din totalul de 101.784, 
înscriși la începutul anului școlar în clasele I-XIII în învățământul de masă, zi). 

Elevii declarați în abandon şcolar, de la clasa pregătitoare până la clasa a X-a, sunt 
cei care au fost înscriși în învățământul obligatoriu, dar care nu au frecventat și au depășit 
cu mai mult de 2 ani vârsta clasei. Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei 
perspective: 
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1. cauze psihologice – care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: 
motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, 
oboseală, anxietate, eficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de 
inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută de 
alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor); 

2. cauze sociale – care ţin de familie și de condiţiile socio-economice ale acesteia: sărăcia, 
stil parental indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în 
străinătate; 

3. cauze psihopedagogice – care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-
elev): presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor 
(ironizarea, umilirea elevului), evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, 
practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între 
aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare – 
împotriva disc iplinei excesiv de rigide şi severe, polit ici proabsenteiste ale şcolii la elevii 
din clasele terminale. 

 Datele statistice din învățământul de masă, de stat la sfârșitul anului școlar 2013-
2014 analizate comparativ cu anul școlar precedent sunt prezentate în tabelul următor, 
completat cu reprezentările grafice pe cicluri de învățământ: 

 

Anul școlar 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Total elevi cu abandon şcolar (clasele 
pregătitoare – a X-a) 

450 525 425 

Procentul de elevi declarați în abandon 
școlar, raportat la totalul celor înscriși 0,50% 0,55% 0,45% 
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Nivelul de 
învățământ 

Forma de 
învățământ Clasa 

Abandon 
școlar 
2012-
2013 

Abandon 
școlar 
2013-
2014 

PRIMAR zi clasa pregătitoare 0 3 

PRIMAR zi I 18 3 

PRIMAR zi II 20 21 

PRIMAR zi III 12 8 

PRIMAR zi IV 16 17 

Total învățământ primar, zi 66 52 

GIMNAZIU zi V 83 87 

GIMNAZIU zi VI 55 32 

GIMNAZIU zi VII 56 40 

GIMNAZIU zi VIII 68 48 

Total învățământ gimnazial, zi 262 207 

LICEU zi IX 131 95 

LICEU zi X 44 40 

Total învățământ liceal, zi – ruta directă 175 135 

învățământ profesional zi X 22 16 

învățământ profesional zi XI   15 

Total învățământ profesional 22 31 

    Total  525 425 
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Se constată că: 

� a scăzut procentul elevilor declarați în abandon școlar cu 0,10%, comparativ cu anul 
şcolar precedent;   

� numărul cel mai mare al elevilor care au abandonat studiile, pe diferite nivele de 
învățământ, este în  ciclul gimnazial; 

� în interiorul unui ciclu de învățământ (primar, gimnazial, liceal), cel mai  mare număr 
de elevi care abandonează școala se înregistrează la începutul ciclului (clasele a II-a, a 
V-a sau a IX-a). La aceste clase se constată și cel mai mare număr de repetenți din 
ciclul de învățământ considerat.   
 

Rezultatele elevilor  

 

Calitatea actului didactic se reflectă în rezultatele pe care elevii le obţin la f inalu l unui 
an şcolar, la diverse testări interne sau externe, la examene, la olimpiadele sau 
concursurile şcolare. 

Prezentarea rezultatelor la învăţătură are în vedere situaţia statistică la finalul ultimilor 
trei ani şcolari: 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014. De asemenea, pentru avea o 
imagine cât mai realistă a n ivelulu i de pregătire a elevilor din unităţile de învăţământ 
ieşene, au fost consultate rapoartele scrise de inspecţie, informările primite de la 
managerii unităţilor de învăţământ şi rapoartele A.R.A.C.I.P.  

 

1.  Învăţământ de masă, zi, de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a 

  

a) Numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2013-2014 a scăzut cu 
317 faţă de sfârşitul anulu i şcolar precedent. Creșterea din ultimii doi ani școlari este 
datorată introducerii clasei pregătitoare în învățământul obligatoriu: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Elevi rămaşi înscrişi la sfârșitul anului 
școlar 

101.546 105.984 105.667 

 

b) Numărul elevilor promovaţi 

 2011-2012 2012-2013 2013-
2014 

Elevi promovaţi 96417 101082 100561 

Procentul de elevi promovați, 
raportat la totalul celor rămași 
înscriși 

94,95% 95,37% 95,17% 
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Procentul de promovabilitate pe nivele de şcolarizare 

 

Nivel de şcolarizare 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Primar, zi 97,06 % 97,79 % 97,41 % 

Gimnazial, zi 93,87 % 93,78 % 92,98 % 

Liceal, zi – ruta directă 93,97 % 94,13 % 94,98 % 

Liceu, zi –  ruta progresivă 88,21 % 88,85 % - 

Învăţământ profesional, zi 85,24 %  88,69 % 
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c) Nivelul la învățătură 

 

Distribuția statistică a mediilor de absolvire la sfârșitul anului școlar 2013-2014 relevă 
unele caracteristici interesante pe niveluri de învățământ: 

 

Elevi promovați – tranșe de medii 
 Nivelul de 

învățământ 
Forma de 

învățământ Clasa 
5 - 
5,99 

6 - 
6,99 

7- 
7,99 

8- 
8,99 

9-
9,99 

10 

zi V 287 1109 1888 2059 2550 326 

zi VI 292 1461 1967 2138 2185 322 

zi VII 359 1621 2050 2073 2056 263 
Gimnaziu 

zi VIII 340 1352 1872 1989 2249 266 

Total învățământ gimnazial, zi 1278 5543 7777 8259 9040 1177 

zi IX 515 1483 1761 1797 1233 162 

zi X 367 1011 1476 1655 1284 138 

zi XI 297 920 1751 2066 1825 162 
Liceu 

zi XII 292 678 1206 1552 1633 179 

Total învățământ liceal, zi –  

ruta directă 
1471 4092 6194 7070 5975 641 

Învățământ  

profesional 
zi X 71 310 257 71 15 0 

Învățământ  

profesional 
zi XI 106 334 207 66 6 0 

Total  

învățământ profesional 
177 644 464 137 21 0 
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Din studiul comparativ al mediilor de promovare și având în vedere nivelul de 
învățământ, se constată că: 

� în clasele a V-a, a VI-a și a VIII-a numărul cel mai mare de elevi au mediile cuprinse 
între 9 și 9,99;  

� în clasa a VII-a cel mai mare număr de elevi au mediile de promovare cuprinse între 8 
și 8,99;  

� în clasele a IX-a a X-a și a XI-a cele mai multe medii la sfârșitul anulu i școlar sunt 
cuprinse între 8 și 8,99;  

� la învățământul profesional cei mai mulți elevi au media de absolvire cuprinsă între 6 și 
6,99, deci au un nivel scăzut de pregătire teoretică;  

� majoritatea elevilor finalizează c lasa a XII-a cu medii cuprinse între 9 și 9,99, semn al 
maturizării lor și al interesului superior pentru studiu; 

� numărul elevilor care au obținut la sfârșitul anului școlar media generală 10 este mai 
mare la g imnaziu decât la liceu și nu se modifică esențial de la o clasă la alta în 
interiorul unui ciclu de învățământ.  

 

d) Numărul de repetenți 

Anul școlar 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nivelul de 
învățământ 

Elevi 
repetenți Procent 

Elevi 
repetenți Procent 

Elevi 
repetenți Procent 

Total elevi 
repetenţi - 
clasele 
pregătitoare - 
XIII 

4716 4,64% 4534 4,28% 4779 4,52% 

primar 1025 2,82% 880 2,13% 1027 2,46% 

gimnazial 2124 5,98% 2175 6,11% 2427 6,82% 

liceal 1480 5,27% 1382 5,01% 1184 4,42% 

liceal – ruta 
progresivă 87 5,31% 23 4,35% - - 

învățământ  
profesional 

- - 74 7,76% 141 8,67% 
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e) numărul elevilor exmatriculaţi (la clasele XI-XIII) este de 308 (dintre care 145 cu 
drept de reînscriere), în scădere cu 117 față de anul școlar precedent, scădere datorată în 
mare parte lichidării formei de învățământ liceale prin ruta progresivă de la învățământul 
de zi: 

 

Anul școlar 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Număr de elevi exmatriculați  

(clasele XI-XIII) 
446 425 308 

Procentul de elevi exmatriculați, 
raportat la totalul celor înscriși 3,30% 3,26% 2.29% 

 

2.  Învăţământ seral şi frecvenţă redusă, clasele V-XIV 

a) numărul de elevi rămaşi înscrişi: 2 544 (în scădere cu 574 față de anul școlar 
precedent);  

b) numărul elevilor promovaţi: 2 033 (79,91%, în scădere cu două procente față de anul 
școlar precedent). 

 

Procentul de promovabilitate pe niveluri de  şcolarizare 

Nivel de şcolarizare 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Liceal, seral – ruta directă 85,11% 75,12% 73,48% 

Liceu, seral ruta progresivă 78,94% 81,32% 78,91% 
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Învăţământ profesional, seral 65,56% 75,82% - 

Învăţământ gimnazial, frecvență 
redusă 

100,00% 100,00% 100,00% 

Învăţământ liceal, fr. redusă 94,29% 95,22% 95,99% 

  

 

Din coroborarea acestor informații reiese că la învățământul seral se înregistrează 
scăderi ale procentului de promovabilitate față de anul școlar precedent, iar la forma de 
învățământ cu frecvență redusă se înregistrează o ușoară creștere a acestuia. În ambele 
situații nivelu l de pregătire este modest, iar demersul profesorilor trebuie să fie creativ, 
centrat pe activitatea desfășurată în clasă.  
 

XI.1.3. EXAMENE NAȚIONALE 

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională 
fundamentală a procesului de învăţământ. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre 
predare-învăţare-evaluare, evaluarea informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor 
de predare-învăţare și în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor 
operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele şcolare. 

 

1. Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014 

 

Organizare 

La nivelul județului Iași s-au constituit: 

� 187 de centre de examen 

� 10 centre zonale de evaluare 

� 1 centru județean de contestaţii 

Cadre didactice implicate 



 194 

   TOTAL: 

preşedinţi ai CE: 

preşedinţi ai CZE: 

membri în comisia judeţeană: 

membri în CE: 

membri în CZE: 

preşedinte al centrului de 
contestaţii: 

membri în centrul de contestaţii: 

profesori asistenţi: 

profesori evaluatori în CZE: 

evaluatori în centrul de contestaţii: 

2 
338 

  187 

    10 

    7 

561     
50 

  1 

 5 

1711 

  384 

    36 

Candidaţi 

Disciplina 
Elevi 

înscriş
i 

Elevi 
prezen

ţi 

Elevi 
eliminaţi

Elevi cu 
note 

sub 5 

Elevi cu note 
peste 5 

Procentaj de 
promovabilita

te 

Limba 
română 

6883 6616 0 1496 5166 78,08% 

Matematic
ă 6883 6610 0 1658 4952 74,92% 

 

Rezultatele candidaţilor 

 
 

Un număr de 22 de unități de învățământ au înregistrat un procent de 
promovabilitate de 100% atât la limba română, cât şi la matematică: Colegiul "Costache 
Negruzzi" Iaşi, Colegiul Naţional Iaşi, Co legiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi, Liceul 
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Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi, Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Iaşi, 
Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Paşcani, Colegiul 
Naţional "Ştefan cel Mare" Hârlău, Colegiul “Richard Wurmbrand” Iași, Liceul Tehnologic 
Economic de Turism Iaşi, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, Liceul Teoretic 
„Ion Neculce” Târgu Frumos, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Paşcani, Şcoala 
Gimnazială „Spectrum” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Iaşi, Şcoala Gimnazială 
„Petru Poni” Iaşi, Şcoala Gimnazială nr. 41 Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” 
Dancu, Şcoala Gimnazială Popricani, Şcoala Gimnazială Heci, Şcoala Gimnazială Bodeşti, 
Şcoala Gimnazială Drăguşeni. 

Procente de promovabilitate de peste 95% s-au înregistrat la numeroase unități de 
învățământ, din mediul urban, care obțin constant rezultate foarte bune la examenele 
naționale sau care confirmă, de la o sesiune de examen la alta, pregătirea serioasă a 
elevilor: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, 
Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” Iaşi, Colegiul 
Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Iaşi, Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” Iaşi. 

Rezultate slabe, cu procente de promovabilitate sub 30%, s-au înregistrat la: 
Şcoala Gimnazială Sireţel, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Anghel” Corneşti, Şcoala 
Gimnazială Oţeleni, Şcoala Gimnazială Slobozia Deal, Liceul Tehnologic Gropniţa, Şcoala 
Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni, Şcoala Gimnazială Gîrbeşti, Şcoala Gimnazială Crucea. 

 De remarcat faptul că, în acest an, la Evaluarea Naţională a elevilor din clasa a 
VIII-a, nu există nic io şcoală cu promovabilitate 0%, semn al unei implicări atente a 
elevilor, dar și al unor preocupări mai insistente din partea cadrelor didactice pentru 
pregătirea elevilor.  

 

La limba română, în f iecare an, s-au obţinut rezultate bune. Se observă o scădere 
a promovabilităţii în acest an, mulţi dintre elevi deplasând accentul spre pregătirea la 
matematică. De asemenea, un număr semnificativ de elevi nu au cunoştinţele necesare 
promovării, aspect grav în contextul învățământului obligatoriu.   

La matematică, odată cu introducerea camerelor de supraveghere, în 2012, 
promovabilitatea a scăzut semnificativ. În 2013 şi în 2014 situaţia a revenit la normal 
datorită mobilizării elevilor, profesorilor, părinţilor pentru buna pregătire a candidaţilor 
pentru examen, în toate şcolile organizându-se activităţi de pregătire suplimentară la care 
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a fost monitorizată atent participarea elevilor. De asemenea, simulările au obişnuit elevii 
cu atmosfera de examen şi cu structura subiectelor, în conformitate cu modelele afişate 
de M.E.N.  

Supravegherea video a condus la exigență din partea profesorilor implicați, precum 
și la egalizarea condițiilor pentru toți candidații, indiferent de școala de proveniență.  

 

 
 

În mediul urban, la aproape 70% din şcoli promovabilitatea este de peste 80%. 
La 17 şcoli promovabilitatea este de 100%. Doar la 3 şcoli promovabilitatea este sub 
50%. 

În mediul rural, la aproape 20% din şcoli promovabilitatea este sub 50%. La 
18% din şcoli promovabilitatea este peste 80%. Doar la 5 şcoli promovabilitatea este de 
100%. 

 
 
� Limba română: distribuţia notelor pe intervale este relativ uniformă, cu excepţia 

notelor sub 5 şi a notelor maxime. 40 de candidaţi au obţinut nota 10, dar 289 de 
candidaţi au obţinut note sub 5. 

� Matematică: cele mai multe note sunt cuprinse în intervalul 6-10. Numărul de note 
de 10 este de 5,5 ori mai mare decât la limba română, obţinându-se 225 de note de 



 197 

10. Numărul de note sub 5 este comparabil cu cel de la limba română, 301 de elevi 
nereuşind să obţină note de promovare. 

 

 

� Limba română: predomină notele cuprinse între 5 şi 7,99. Doar 1 candidat a obţinut 
nota 10, iar un număr de 1 027 elevi nu au reuşit să obţină note peste 5. 

� Matematică: Numărul de note sub 5 este mare (1 384 de note) şi este aproximativ 
egal cu numărul de note cuprinse între 5 şi 7.99. S-au obţinut 32 de note de 10, 
numărul lor f iind mult mai mare decât la limba română, dar de 7 ori mai mic decât cel 
al elevilor din mediu urban. 

 
 

Concluzii privind distribuţia notelor la Limba şi literatura română: în ambele medii, 
urban şi rural, procentul notelor de 10 este foarte mic. În mediul urban, majoritatea 
notelor se situează în intervalul 7.00 - 9.99; peste 38% din notele elevilor din mediul 
urban sunt peste 8.00; se înregistrează un procent mic al notelor peste 9.00 (19,5%). În 
mediul rural: peste 32% din notele elevilor sunt sub 5; procentul notelor de peste 8,00 
este de 10,75%; majoritatea elevilor au note sub 8,00. 
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Concluzii privind distribuţia notelor la Matematică: în ambele medii, urban şi rural, 
procentul notelor cuprinse între 6 şi 8 este aproximativ acelaşi, iar procentul notelor de 10 
este mic.În mediul urban, 10,34% din elevi au note sub 5; 52,62% din elevi au note 
peste 8.00; 7,73% din elevi au obţinut nota 10. În mediul rural, peste 37% din notele 
elevilor sunt sub 5; procentul notelor de peste 8.00 este 15,44%; 0,86 % din elevi au 
obţinut nota 10. 

 

2. Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015 

  

 Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015 din județul 
Iași s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 28 din ”Metodologia de organizare 
și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015”, 
aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5608/31.08.2012. 

 La sfârșitul primei etape de înscriere la liceu (25 iulie 2014), precedată de 
repartiț ia computerizată a elevilor ce au susținut examenul de Evaluare Națională – clasa 
a VIII-a și au completat fișele de înscriere la liceu, se remarcă o serie de aspecte: 

� Colegiile, colegiile naționale și liceele teoretice și-au completat locurile 
disponibile în această primă etapă, mediile de admitere fiind mari și foarte mari. Există 
două licee care nu se încadrează în această categorie: Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” 
Hălăucești (9 locuri neocupate din 56 disponibile) și Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti” 
Răducăneni (30 de locuri neocupate din 140 disponibile). Trebuie menționat însă 
faptul că, la acesta din urmă, cele 30 de locuri neocupate după prima etapă a 
admiterii sunt distribuite astfel: 20 la profilul Agricultură și 10 la Construcții, instalații și 
lucrări publice. La aceste două licee teoretice, mediile de admitere sunt foarte mici 
(sub 5). 

� Locurile disponibile la colegiile/liceele cu profil economic d in județ au fost 
ocupate în proporție foarte mare, ultimele medii de admitere fiind mai mici decât în 
cazul colegiilor/ liceelor teoretice, dar mai mari decât 5. Și la această categorie există 
însă o excepție, anume Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, unde au 
rămas neocupate 43 de locuri din 84 disponibile. Trebuie menționate și mediile foarte 
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mici de admitere la acest liceu, ultimele medii fiind mai mici decât 5 (3,06 la profilul 
Comerț și 3,68 la profilul Turism și Alimentație).  

� În cazul colegiilor tehnice, colegiilor agricole și liceelor tehnologice, situația 
este complet diferită, aici excepția constituind-o unitățile de învățământ cu grad de 
ocupare de 100% sau foarte aproape de acesta.  

 

În etapa a doua a admiterii în învățământul liceal de stat au fost 
repartizați 7 elevi, astfel: câte 1 elev la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară 
”Vasile Adamachi” Iași, Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gheorghe 
Mârzescu” Iași, Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași, Colegiul Tehnic Căi Ferate ”Unirea” 
Pașcani, Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei și 2 elevi la Liceul 
Tehnologic ”Petru Poni” Iași. 

În perioada de soluționare a cazurilor speciale, comisia județeană a analizat 
cererile depuse și a soluționat pozitiv: 

� 6 cereri depuse de gemeni; 

� 13 cereri de înscriere cu respectarea criteriului mediei; 

� 25 de cereri de transfer, din 30 de cereri depuse, respectându-se criteriul ultimei 
medii; 

� 11 cereri depuse de către elevi veniți din străinătate, elevi care au depus și dosare 
pentru echivalarea studiilor. 

Cei 5 elevi care au depus cereri de înscriere la școli profesionale au fost redirecționați 
către acestea, pentru a se înscrie în perioada 1-5 septembrie. 

 

Admiterea în liceu  – sesiunea septembrie 2014 

 

După desfășurarea examenelor de corigență din perioada 18-20 august 2014, la 
nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași a fost realizată o bază de date structurată 
astfel: 

� Elevi din mediul rural ce vor continua studiile în clase de liceu din mediul rural (144 de 
elevi), prin înscrierea cărora se completează toate clasele de liceu din mediul rural; 

� Elevi din mediul urban care au completat cereri de continuare a studiilor liceale în 
unități din mediul urban (327 de elevi), elevi care au fost repartizați în funcție de 
media claselor V-VIII și a opțiunilor exprimate. Deși au fost completate unele clase de 
la liceele tehnologice/colegiile tehnice, există 17 clase de liceu care nu s-au constituit, 
după cum urmează: 

 

Unitatea de învățământ Specializare Clase 
neefectuate 

Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Iași Electric  1 
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Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Iași Mecanică 1 

Colegiul Tehnic ”I.C. Ștefănescu” Iași Electronică 
automatizări  

1 

Colegiul Tehnic ”M. Sturdza” Iași Electric  1 

Colegiul Tehnic ”M. Sturdza” Iași Electronică 
automatizări   1 

Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații 
”Gh. Mârzescu” Iași 

Electronică 
automatizări  

1 

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași Construcții, instalații și 
lucrări publice  1 

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași Electromecanică 1 

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași Mecanică  2 

Liceul Tehnologic ”P. Poni” Iași Chimie industrială 1 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări 
Iași 

Vocațional 1 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări 
Iași  Electric  1 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări 
Iași 

Electronică 
automatizări  

1 

Liceul Tehnologic Holboca Mecanică 1 

Liceul Tehnologic ”M. Busuioc” Pașcani Electronică 
automatizări   1 

Liceul Tehnologic ”H. Vasiliu” Podu Iloaie Agricultură 1 

 

� Elevi înscriși pentru ocuparea unui loc în învățământul profesional de 3 ani (766 de 
elevi). S-au realizat astfel toate clasele, cu mențiunea că 5 clase nesolic itate la unități 
școlare din municipiul Iași au fost redistribuite unor unități școlare suprasolicitate. 

� Absolvenți de gimnaziu care nu pot/nu doresc să continue studiile (261 de elevi), 
cauzele fiind: lipsa resurselor f inanciare (218 situații), plecări în străinătate (22 de 
cazuri), cazuri medicale (4), alte situații (17). 

 
În toate aceste situații, directorii și/sau diriginții au discutat cu elevii în cauză și/sau 

cu părinții acestora, pentru găsirea unor soluții favorabile contiuării studiilor, discuții 
soldate cu eșec. 
 

3. Examenul național de bacalaureat 

Pregătirea examenului de bacalaureat pe parcursul anului școlar 2013-2014. 
Simularea examenelor naționale la nivelul județului Iași 
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Simularea examenului de bacalaureat 2014 a auut loc la nivel județean în 
decembrie 2013 și la n ivel național în martie 2014. Analiza rezultatelor au condus la 
următoarele concluzii:  
� rezultatele obținute la simularea confirmă faptul că pregătirea pentru bacalaureat, atât 

cea psihologică, cât și cea pentru disciplinele de examen, începe în ultimul an de 
studii;  

� promovabilitatea la bacalaureat este în corelație directă cu multiple cauze: conținutul 
programelor, structura subiectelor de examen, stabilitatea la clasă a personalu lui 
didactic, nivelul de pregătire a elevilor, implicarea și interesul elevilor în raport cu 
examenul de bacalaureat, studiul secvențial și superficial, dezinteresul familiei față de 
traseul educațional și rolu l școlii în devenirea copiilor; 

� prezența semnificativă a elevilor denotă interes pentru verificarea prin simulare;  
� organizare foarte bună din partea școlilor: implicare, efort, costuri; 
� număr mare de cadre didactice implicate la nivel județean: asistenți, evaluatori, 

comisii în școală și în centrele de evaluare. 
 
Demersuri ale I.S.J. și ale școlilor după simulări: 
� dialog profesional cu directorii; 
� monitorizare prin inspecție școlară; 
� ședințe cu părinții;  
� discuții cu elevii la clasă, cu teza în față – explicarea greșelilor; 
� măsuri ameliorative la nivelul disciplinelor de examen; 
� sesiuni de pregătire suplimentare pe clase sau grupuri de clase. 
  

Asigurarea condițiilor materiale și a logisticie necesare pentru buna 
desfășurare a examenului de bacalaureat 

Inspectoratul Școlar Județean Iași a verif icat dotarea cu aparatură necesară pentru 
desfășurarea în condiții optime a examenului de bacalaureat 2014 la unitățile desemnate 
centre de examen şi centre zonale de evaluare. Unităţile de învăţământ implicate în 
examenul de bacalaureat 2014 au fost dotate cu un număr suficient de copiatoare în 
stare de funcţionare, calculatoare, sursă de energie care nu poate fi întreruptă, telefon, 
fax, conexiune la Internet, materiale consumabile, dulap metalic etc. Activitatea în cadrul 
CE/CZE a beneficiat, astfel, pe toata durata derulării probelor, de suportul logistic 
necesar. 

În tabelul următor este prezentată o situație sintetică referitoare la numărul 
candidaților și unităților școlare implicate în acest examen comparativ cu cea din anul 
școlar precedent: 

  

Sesiunea Candidați 
înscriși 

Numărul 
unităților 
școlare 

implicate în 
examenul 

de 
bacalaureat 

Centre de 
examen 

Centre 
zonale de 
evaluare 

Iunie-iulie 2013 5708 61 17 5 
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August-
septembrie 2013 2386 56 7 2 

Iunie-iulie 2014 5111 58 16 5 

August-
septembrie 2014 

 

1726 

 

53 

 

6 

 

2 

 

 
 
Se menține tendința de scădere, de la un an la altul, a numărulu i de candidați înscriși, 
situație observată și la nive l național.  
 
Rezultate la examenul de bacalaureat 2014 
 
Proba A – evaluarea competențelor de comunicare 

CANDIDAȚI UTILIZATORI 

SESIUNEA 

În
sc

ri
și

 

P
re

ze
n

ți
 

El
im

in
aț

i 

D
e 

n
iv

el
 

m
ed

iu
 

A
va

n
sa

ți
 

Ex
p
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im
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t

aț
i 

Iunie-iulie 4349 
428
3 

98,48
% 0 0% 

22
7 

5,30
% 

80
6 

18,82
% 

325
0 

75,88
% 

August-
septembrie 493 440 

89,25
% 0 0% 

10
4 

23,64
% 

21
4 

48,63
% 122 

27,73
% 

 
Proba D – evaluarea competențelor digitale 

S I U N ECANDIDAȚI UTILIZATORI 



 203 

 Î
n

sc
ri

și
 

P
re

ze
n

ți
 

El
im

in
aț

i 

Fă
ră

 
ca

li
fi

ca
ti

v 

În
ce

p
ăt

or
i 

D
e 

n
iv

el
 

m
ed

iu
 

A
va

n
sa

ți
 

Ex
p

er
im

en
ta

ți
 

Iunie-
iulie 

424
2 

416
1 

98,09
% 1 

0,02
% 5 0.12% 243

5,84
% 

106
0 

25.47
% 

131
2 

31.53
% 

154
1 

37.04
% 

August-
septemb
rie 502 443 

88.25
% 0 0% 4 0.9% 177

39.96
% 206 46,5% 44 

9,93
% 12 

2,71
% 

 
Proba C – evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă modernă 
 

Candidați 
Sesiunea 

Înscriși Prezenți 

Iunie-iulie 4027 3915 97,22% 

August-septembrie 513 444 86,55% 

 
Concluzii privind competențele de comunicare și digitale ale absolvenților 2014: 
� Majoritatea absolvenților care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-

iulie  au compețențe de comunicare în limba română și competențe digitale 
corespunzătoare celui mai înalt nivel (experimentați). 

� Cel mai mare procent al candidaților care au susținut examenul de bacalaureat în 
sesiunea august-septembrie 2014 au fost evaluați cu calificativul „avansați” pentru 
competențele de comunicare în limba română și „nivel mediu” pentru competențele 
digitale.  

� Prezența elevilor la probele A, C, D de evaluare a competențelor lingvistice și dig itale a 
fost bună în ambele sesiuni ale examenului de bacalaureat 2014, superioară celei de la 
probele scrise Ea), Ec) și Ed).  

Probele  scrise: 
E)a) – limba și literatura română 
E)c) – proba obligatorie a profilului 
E)d) – proba obligatorie a profilului și specializării 
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Sesiunea iunie-iulie 2014 
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7 - 
7.99 

8 - 
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9 - 
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10 

Zi  
489
6 4651 245 8 1100 817 283 3543 749 893 1063 824 14 

Seral  142 90 52 1 63 56 7 26 17 7 1 1 0 

Frecvenţă 
redusă 73 43 30 0 35 28 7 8 5 1 2 0 0 

TOTAL 
511
1 4784 327 9 1198 901 297 3577 771 901 1066 825 14 

74,
75 

 
Sesiunea august-septembrie 2014 

Din care 
cu medii: 

Din care cu medii: 
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6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 1554 128
3 271 3 87

5 644 231 405 324 70 8 3 0 

Seral 102 70 32 0 53 47 6 17 15 2 0 0 0 

Frecvenţ
ă redusă 

70 50 20 0 34 29 5 16 14 2 0 0 0 

TOTAL 1726 140
3 323 3 96

2 720 242 438 353 74 8 3 0 

31,
22 

 
Contestații 
Sesiunea iunie-iulie 

Din cele 1 288 de note contestate, 119 note au fost micșorate după reevaluarea 
lucrărilor și 361 au fost mărite. 15 lucrări cu note inițiale peste 5 au obținut după 
contestații note sub 5, iar 66 cu note inițiale sub 5 au fost evaluate cu note peste 5 după 
contestații. 4 lucrări au fost evaluate cu nota 10, după contestații: 2 la matematică și 2 la 
anatomia și fiziologia umană, genetică și ecologie umană.    
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După contestații: 
� Procentul de promovabilitate general: 74.75 (73,67 înainte de contestații); 
� Procentul de promovabilitate serie curentă: 81.93 (80,84 înainte de contestații); 
� Procentul de promovabilitate serie anterioară: 31.27 (30,09 înainte de contestații). 
 
Sesiunea august-septembrie  

Din cele 341 de note contestate, 73 note au fost micșorate după reevaluarea 
lucrărilor și 48 au fost mărite. 18 lucrări cu note inițiale peste 5 au obținut după 
contestații note sub 5 iar 15 cu note inițiale sub 5 au fost evaluate cu note peste 5 după 
contestații.  
După contestații: 
� Procentul de promovabilitate general: 31,22 (30,41 înainte de contestații); 
� Procentul de promovabilitate serie curentă: 33,83 (33,19 înainte de contestații); 
� Procentul de promovabilitate serie anterioară: 25,82 (24,67 înainte de contestații). 
 
Studiul rezultatelor de la examenul de bacalaureat:  

După ambele sesiuni de bacalaureat din 2014, promovabilitatea la nivel național 
este de 62,6%. Pentru candidații proveniți din promoția curentă (2014) este de 71,0%, 
iar pentru candidații proveniți din seriile anterioare este de 31,0%. Județul Iași se 
situază, la nivelu l țării, pe locul 3 atât după promovabilitatea totală (74,0%), cât și după 
promovabilitatea candidaților din promoția curentă (81,3%). Promovabilitatea de 37,1% a 
candidaților din seriile anterioare situează Iașul pe locul 12 la nivel național. 

Procentele de promovabilitate la nivelu l unităților de învățământ, după cele două 
sesiuni de bacalaureat 2014, comparativ cu anii precedenți, sunt distribuite pe intervale 
de valori, așa cum arată tabelul următor: 

Numărul unităților de învățământ cu procentul de promovabilitate cuprins 
între: 
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l 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
-

9
,9

9
%

 

1
0

-
1

9
,9

9
%

 

2
0

-
2

9
,9

9
%

 

3
0

-
3

9
,9

9
%

 

4
0

-
4

9
,9

9
%

 

5
0

-
5

9
,9

9
%

 

6
0

-
6

9
,9

9
%

 

7
0

-
7

9
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8
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-
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9
,9

9
%

 

9
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-
9

9
,9

9
%

 

1
0

0
%

 

2010 0 4 4 4 4 3 3 6 3 4 16 2 

2011 1 8 12 3 3 4 2 1 2 5 9 3 

2012 1 2 9 9 3 3 4 2 3 3 12 2 

2013 5 1 3 6 6 7 9 5 3 3 9 5 

2014 2 0 5 3 4 8 6 4 6 5 8 7 
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Din studiul statistic se observă că: 
� a crescut numărul unităților cu promovabilitate bună. A crescut numărul unităților cu 

promovabilitatea cuprinsă între 70%-79,99%, 80%-89,99% și 100%; 
� a scăzut numărul unităților cu promovabilitate slabă (0,00%-9,99%). 

Aceste rezultate trebuie corelate cu faptul că de la un an la altul numărul candidaților 
care susțin examenul de bacalaureat este din ce în ce mai mic, dar și cu un demers mai 
concret de pregătire și studiere aprofundată a disciplinelor de examen.  

Unitățile de învățământ cu promovabilitate 100% și la care toți absolvenții de liceu din 
2014 au participat la examenul de bacalaureat sunt: Colegiul "Costache Negruzzi", 
Colegiul Național "Mihai Eminescu", Colegiul Național și Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 
Colegiul "Richard Wurmbrand" din Iași. Liceul Tehnologic „Dumitru Popa” Mogosesti și 
Liceul Tehnologic Cozmești au promovabilitatea de 100%, dar a participat la examenul de 
bacalaureat 2014 un număr foarte mic de absolvenți (1 din 10 la Mogoșești și 2 din 18 la 
Cozmești). La Liceul Tehnologic Stolniceni-Prăjescu au absolvit clasa a XII-a zi, profil 
tehnologic, ruta directă, 12 elevi și nu a participat niciun candidat la examenul de 
bacalaureat 2014.  

La Liceul Tehnologic Focuri și la Liceul Tehnologic Tătăruși promovabilitatea este 0%. 
Ambele unități au avut un singur candidat la examenul de bacalaureat 2014.    

XI.1.4. EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE 

 

A. Generarea unor evenimente de recunoaștere, promovare și valorizare a 
bunelor practici 

� Săptămâna Excelenţei în Educație 

În calendarul activităţilor de anvergură al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, 
săptămâna 18-23 noiembrie 2013 a fost convertită în Săptămâna Excelenței în 
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Educație, eveniment de anvergură, dedicat recunoașterii performanței elevilor și a 
profesorilor cu rezultate deosebite la olimpiadele internaționale și naționale, ca formă de 
apreciere și de promovare a excelenței și a valorilor intelectuale și culturale autentice.  

Festivitatea a fost deschisă de vernisaju l expoziției Armonii de toamnă, realizată de 
elevii de la Colegiul de Artă ”Octav Băncilă” Iași. Gala Olimpicilor, cel mai așteptat 
eveniment al săptămânii, s-a desfășurat la Palas Iași, după următorul program: marţi, 
19 noiembrie, premierea elevilor olimpic i la nivel internațional și național, în aria cultură 
generală, iar miercuri, 20 noiembrie, premierea elevilor cu rezultate deosebite la 
concursuri specifice din domeniul artelor, al sportului și al tehnologiilor: 

 

 Olimpiade 
internaţionale Olimpiade naţionale Total 

Elevi 14 173 187 

Profesori 17 133 150 

Total: 31 306 337 

 

În acelaşi context, a fost lansată revista Excelsior, care consemnează toate 
rezultatele notabile din anul şcolar anterior, precum şi opiniile elevilor şi ale profesorilor 
coordonatori, soluţii, modele de bună practică, lecţii autentice de mentorat.  

 

B. Dezvoltarea și eficientizarea Centrului de Excelență Iași 

Scurt istoric 

2001 – înfiinţarea CEX, desfăşurându-se activităţi de pregătire a elevilor capabili de 
performanţă la 6 discipline din sfera ştiinţifică: matematică, fizică, chimie, biologie, 
informatică şi geografie; 

2006 – dezvoltarea CEX prin introducerea activităţilor de pregătire la discip linele din sfera 
umanistă: limba română, limba franceză, limba engleză, limba germană, istorie şi 
filosofie. 

2011 – constituirea filialei din Paşcani a CEX; 

2013 – dezvoltarea CEX prin prin introducerea activităţilor de pregătire la matematică a 
elevilor din învăţământul primar, clasele a III-a şi a IV-a; 

2013 – CEX Iaşi a dobândit personalitate juridică. 

  

 

 În vederea bunei desfăşurări a cursurilor și a modulelor de pregătire diferențiată 
pentru performanță, au fost constituite 74 de grupe, după cum urmează: 
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Disciplina Număr de grupe 

Limba şi literatura română 7 

Limba franceză 3 

Limba engleză 4 

Limba germană 2 

Istorie 4 

Filosofie 1 

Matematică 17 

Fizică 9 

Chimie 8 

Biologie 4 

Informatică 4 

Geografie  5 

Matematică – învăţământ primar 6 

Număr total de grupe 74 

  

În scopul asigurării accesului la educaţie diferenţiată al tuturor copiilor şi t inerilor 
capabili de performanţe înalte, conducerea I.S.J. Iaşi a acordat o atenţie deosebită creării 
şi dezvoltării f ilialei din Paşcani a Centrului de Excelenţă. În acest sens, din cele 74 de 
grupe, 14 au fost organizate la Paşcani, unde numărul de grupe a crescut cu 2 faţă de 
anul şcolar trecut. 

De asemenea, ca element de noutate, Centrul de Excelență Iași și-a 
dezvoltat activitatea prin extinderea ofertei educaționale către elevii din 
clasele primare a III-a și a IV-a, disciplina matematică,  începând cu anul 
școlar 2013-2014. Adresabilitatea spre elevii din ciclul primar s-a impus în contextul 
oportunității și necesității dezvoltării aptitudinilor matematice începând de la vârstele mici. 
Mai mult, dezvoltarea competențelor elevilor și orientarea acestora către performanță  
constituie o lin ie strategică permanentă a Inspectoratului Școlar Județean Iași. Pentru cei 
50 de elevi din clasele a III-a și cei 50 de elevi din clasele a IV-a au fost propuse 
trasee curriculare diferențiate care să stimuleze, prin intermediul exercițiilor și 
problemelor matematice, gândirea divergentă, procedeele imaginative, aspectele 
creativității logico-matematice, să activeze resorturi precum motivația, încrederea în sine, 
competitivitatea. 

 Interesul crescut pentru oferta complementară de pregătire și antrenament în 
vederea  atingerii excelenței este demonstrat de numărul relevant de elevi 
înscriși/promovați, situația la sfârșitul anului școlar prezentându-se astfel: 
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Centrul de Excelenţă – municipiul Iaşi 

Disciplina Elevi rămași 
după selecție 

Elevi absolvenți 
CEX 

Limba şi literatura română 171 107 

Limba franceză 87 63 

Limba engleză 90 43 

Limba germană 46 26 

Istorie 101 74 

Filosofie 34 25 

Matematică 300 183 

Fizică 153 47 

Chimie 198 104 

Biologie 134 123 

Informatică 88 50 

Geografie 101 57 

Matematică – învăţământ primar 100 100 

Număr total de elevi 1603 1002 

 

Centrul de Excelenţă – filiala Paşcani 

Disciplina Elevi rămași 
după selecție 

Elevi absolvenți 
CEX 

Limba şi literatura română 60 45 

Matematică 215 142 

Fizică 59 38 

Chimie 62 23 

Informatică 41 22 

Geografie  30 15 

Matematică – învăţământ primar 61 61 

Număr total de elevi 528 346 
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Centrul de Excelenţă Iaşi 

La sfârşitul anului şcolar, situaţia se prezintă astfel: 

CEX Elevi înscrişi Elevi rămași după 
selecție 

Elevi 
absolvenţi* 

Iaşi 2857 1603 1002 

Paşcani 660 528 346 

Total de elevi 3517 2131 1348 

* Elevi care au participat la cel puţin 80% din activităţi 

 

Cei 198 de profesorii selectați pentru a susține cursuri și activităţi specifice de 
pregătire sunt cadre didactice performante, antrenori de olimpici, cu o temeinică pregătire 
științifică, psihopedagogică și metodică:  

 

Disciplina Profesori 

Limba şi literatura română 30 

Limba franceză 6 

Limba engleză 16 

Limba germană 4 

Istorie 13 

Filosofie 4 

Matematică 35 

Fizică 25 

Chimie 20 

Biologie 14 

Informatică 11 

Geografie 20 

Matematică – învățământ primar 25 

Număr total de profesori 223 

 

C. Proiecte educaționale desfășurate la nivel județean centrate pe dezvoltarea 
aptitudinilor înalte ale elevilor de vârstă școlară mică 

Începând din anul școlar 2003-2004 la nivelul județului Iași au fost implementate două 
proiecte educaționale centrate pe stimularea aptitudinilor matematice ale elevilor din 
clasele a III-a și a IV-a, Proiectul „Super-Mate”, și a celor de limba română, adresat 
elevilor din clasele a IV-a, Proiectul „Imaginaţie şi creativitate”. Obiectivele urmărite 
în cadrul acestor proiecte educaționale au fost: 
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� selecţia elevilor cu aptitudini pentru limba română şi matematică; 

� dezvoltarea capacităţilor intelectuale prin parcurgerea unui curriculum diferenţiat; 

� valorizarea şi valorificarea experienţei de învăţare prin participarea la concursurile 
şcolare de profil; 

� obţinerea de performanţe şcolare. 

În cadrul Proiectului „Imaginaţie şi creativitate” în anul școlar încheiat au 
participat 213 elevi și 68 de cadre didactice, profesori pentru învățământul primar. 
Activitatea a fost desfășurată în 7 centre de pregătire: Şcoala Gimnazială „Ion 
Creangă” Iaşi, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, Liceul Teoretic „Miron Costin” 
Paşcani, Şcoala Gimnazială „Petru Rareş” Hârlău, Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” 
Iaşi, Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos, Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” 
Iaşi. 

În proiectul Proiectul „Super-Mate” au fost implicați 360 elevi și 77 de cadre 
didactice, activitatea fiind desfășurată în 7 centre: Şcoala Gimnazială ,,George 
Călinescu’’ Iaşi’’, Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva” Iaşi, Şcoala Primară „Vasile Conta” 
Iaşi, Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iaşi, Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” 
Paşcani, Şcoala Gimnazială ,,Petru Rareş” Hârlău, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Tg. 
Frumos. 

În ambele proiecte au participat elevi de la majoritatea şcolilor din oraşele în care 
există centre de pregătire, dar şi din comunele învecinate. Cadrele didactice din 
învățământul primar care au fost implicate în desfășurarea acestor proiecte educaționale 
dispun de o foarte bună pregătire psihopedagogică și de specialitate, precum și de o 
experiență semnificativă în coordonarea elevilor înalt abilitați, desfășurând activitatea în 
regim de voluntariat.  

 

D. Performanțe și exemple de bună practică 

Statistic, pentru anul școlar 2013-2014 datele se structurează astfel: 

 

D. 1. Olimpiade și concursuri internaționale 

 Elevi Profesor
i 

Premii I 
(Aur) 

Premii 
II 

(Argint
) 

Premii 
III 

(Bronz) 

MENȚIUN
I PS 

Olimpiade 
internațional
e 

11 7 3 4 3 0 1 

Concursuri 
internațional
e 

25 17 8 12 5 2 1 

TOTAL 36 24 11 16 8 2 2 
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Laureați olimpiade internaționale 

Olimpiada 
Numele și 
prenumel
e elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învățământ 

Profesor(i) 
îndumător(i) 

Medali
e/ 

Premiu 

Olimpiada 
Internațională de 
Geografie 

Amironesei 
Aura Elena 

XI Colegiul Național 
Iași 

Fiscuteanu 
Dorin 

Medalie 
de 

argint 

Olimpiada 
Internațională de 
Biologie 

Constantin 
Theodora 

XII Colegiul Național 
”Emil Racoviță” Iași 

Bohotineanu 
Ioana 

Medalie 
de 

bronz 

Olimpiada 
Internațională de 
Lectură 

Filip Ioana 
Adelina 

VIII 
Colegiul 

”Costache Negruzzi” 
Iași 

Gavrilă 
Camelia I 

Olimpiada 
Internațională a 
Elenismulu i 

Ilașcu 
Bianca 

XII Colegiul Național 
”Emil Racoviță” Iași 

Papaaefthymio
u Evanthia I 

Olimpiada 
Internațională a 
Elenismulu i 

Ivașcu 
Katalina 

VIII Școala Gimnazială 
”Titu Maiorescu” Iași 

Papaaefthymio
u Evanthia I 

Olimpiada 
Internațională de 
Limba Rusă 

Gurulea 
Corina 

IX Colegiul Economic 
Administrativ Iași 

Gromnic 
Zinaida II 

Olimpiada 
Internațională de 
Lectură 

Pătrău 
Alexandra XI 

Colegiul 

”Costache Negruzzi” 
Iași 

Doboș Mihaela 
II 

Olimpiada 
Internațională a 
Elenismulu i Niță Elena IX 

Colegiul 

”Costache Negruzzi” 
Iași 

 

Papaaefthymio
u Evanthia 

II 

Olimpiada 
Internațională a 
Elenismulu i 

Stamouli 
Maria 

VI Colegiul Național 
Iași 

Papaaefthymio
u Evanthia III 

Olimpiada 
Internațională a 
Elenismulu i 

Hristea 
Iulia 

X Colegiul Național 
”Emil Racoviță” Iași 

Papaaefthymio
u Evanthia III 

Olimpiada 
Internațională de 
lectură 

Ștreangă 
Laura-
Andreea 

IX Colegiul Național 
Iași 

Petrache 
Gabriela PS 
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Laureați concursuri internaționale științifice și artistice (relevante pentru 
disciplinele artistice și pentru Palatul Copiilor Iași) 

Concursul Numele și 
prenumele 

elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învățământ 

Profesor 

îndumăto
r 

Nivel de 
perfor- 

manță 

Korea International 
Mathematics 
Competition 

Tuchiluş Vlad VIII 
Colegiul 
”Costache 
Negruzzi” Iași 

Zanoschi 
Adrian, 
Stoleriu 
Iulian 

Medalie de 
bronz 

Korea International 
Mathematics 
Competition 

Antohi Robert VIII 
Colegiul 
”Costache 
Negruzzi” Iași 

Zanoschi 
Adrian, 
Stoleriu 
Iulian 

Mențiune 

Concursul 
Internațional de 
Folclor pentru Copii 
și Tineret ”Cătălina” 

Hanganu 
Andreea VIII 

Clubul Copiilor 
Pașcani (filiala 
Ruginoasa) 

Axinia Irina Locul I 

Il nostro magico 
mondo per voi 
(Verona, Italia) 

Mihuţ Emilia III 
Palatul Copiilor 
Iaș 

Cozma 
Cristina 

Trofeul 
Festivalulu
i 

Concursul 
Internațional de 
Artă Plastică 
”Hollossi Simon” 

Marian Patricia IX 
Colegiul 
Național de Artă 
”Octav Băncilă” 

Vînău 
Vicențiu 
Adrian 

Locul I 

Festivalul 
Internațioal ”Artă și 
Tradiție în Europa” - 
artă plastică și 
fotografică 

Aruxandei 
Adela VIII 

Colegiul 
Național de Artă 
”Octav Băncilă” 

Panait 
Mihaela Premiul I 

Concursul 
Internațional de 
Artă ”N. Tonitza” 

Elleny 
Pendefunda VI 

Colegiul 
Național de Artă 
”Octav Băncilă” 

Mihăilă 
Elena 

Marele 
Premiu 

Concursul 
Internațional de 
Trompetă – Stara 
Zagora, Bulgaria 

Chirvasă 
Ciprian VIII 

Colegiul 
Național de Artă 
”Octav Băncilă” 

Sergiu 
Sandu 

Marele 
Premiu 

Concurs 
Internațional 
”Young Talents with 
Orchestra” – 

Calfa Călin 
Corneliu VI 

Colegiul 
Național de Artă 
”Octav Băncilă” 

Roxana 
Ota Premiul I 
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Concursul Numele și 
prenumele 

elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învățământ 

Profesor 

îndumăto
r 

Nivel de 
perfor- 

manță 

Barlassina, Italia 

Malta International 
Music Competition 

Plăcintă 
Alexandru 

VI 
Colegiul 
Național de Artă 
”Octav Băncilă” 

Roxana 
Ota 

Premiul I 

 

D. 2. Olimpiade naționale 

Total premii și mențiuni M.E.N. acordate la nivelul județului 

Număr de premii: 

I II III 

Număr de 
mențiuni Total 

36 28 36 75 175 

 

Pe discipline de studiu 

Număr de premii 
DISCIPLINA 

I II III 
Mențiuni 

Total 36 28 36 75 

* La Sport, locul I = medalie de aur, locul II = medalie de argint, locul III = medalie de 
bronz, locurile IV şi V = menţiune 

** pe echipe 

 

Alte distincții 

Mențiuni și premii speciale 

Număr de: 

MENŢIUNI SPECIALE PREMII SPECIALE 
Total 

35 25 58 

 

Medalii obținute la discipline teoretice 

Număr de medalii de: 
Disciplina 

AUR ARGINT BRONZ ONOARE 
Total 

Total 10 14 16 1 41 

 

Medalii obținute la competiții sportive (pe discipline) 
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Număr de medalii de: 
Disciplina 

AUR ARGINT BRONZ 
Total 

ATLETISM, PENTATLON ATLETIC ŞCOLAR PE 
ECHIPE-BĂIEŢI   5** 5** 

ATLETISM, PENTATLON ATLETIC ŞCOLAR PE 
ECHIPE-FETE 

 5**  5** 

ATLETISM, TETRATLON ATLETIC ŞCOLAR PE 
ECHIPE-BĂIEŢI 5**   5** 

ATLETISM, TETRATLON ATLETIC ŞCOLAR PE 
ECHIPE-FETE 

  5** 5** 

Total 5** 5** 10** 20** 

* La Sport, locul I = medalie de aur, locul II = medalie de argint, locul III = medalie de 
bronz, locurile IV şi V = menţiune 

** pe echipe 

 

Distribuția performanței pe unități de învățământ 

Discipline teoretice și tehnice 

Număr de 
premii: Unitatea de învăţământ 

I II III 

M Tot
al 

Calif ica
ţi lot 

lărgit 

Calif ica
ţi 

OI 

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi 5 2 4 11 22 2 3 

Colegiul Naţional Iaşi 3 3 1 12 19 3 4 

Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi 2 1 1 6 10 1 3 

Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi 1 1 1 3 6   

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
Iaşi 

1 1  4 6   

Colegiul Economic Administrativ Iaşi 1 3   4   

Colegiul Tehnic  „Unirea” Paşcani 1   2 3   

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 
Iaşi  1 1  2   

Liceul Tehnologic „H. Vasiliu” Podu 
Iloaiei 

 1 1  2   

Liceul Tehnologic Economic de 
Turism Iaşi    2 2   

Şcoala Gimnazială Zmeu    2 2   

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” 1    1   
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Număr de 
premii: Unitatea de învăţământ 

I II III 
M Tot

al 

Calif ica
ţi lot 

lărgit 

Calif ica
ţi 

OI 

Iaşi 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Iaşi 

1    1   

Palatul Copiilor Iaşi 1    1   

Liceul Teoretic de Informatică „G. 
Moisil”   1  1   

Colegiul „Richard Wurmbrand” Iaşi   1  1   

Colegiul Naţional „M. Sadoveanu” 
Paşcani 

  1  1   

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” 
Răducăneni 1    1   

Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” 
Hălăuceşti 

  1  1   

Liceul Tehnologic „C. V. Nechita” 
Focuri    1 1   

Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” 
Iaşi 

  1  1   

Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi 1    1   

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi 
Automatizări 1    1   

Liceul Tehnologic Economic „V. 
Madgearu” Iaşi    1 1   

Colegiul Tehnic de Electronică şi 
Telecomunicaţii 

   1 1   

 

Artă, învățământ teologic, sport 

Număr de 
premii: Unitatea de învăţământ 

I II III 

M Total 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 11 6 10 10 37 

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare" 1 3 1  5 

Liceul cu Program Sportiv (pregătire sportivă 
teoretică)   1  1 

Liceul cu Program Sportiv (sport şcolar) 5** 5** 10* 10** 30** 
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* 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi    10** 10** 

Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi (şah)   2  2 

Colegiul Naţional Iaşi (şah)   1  1 

** pe echipe 

 

Centralizator rezultate pe unități de învățământ (premii, mențiuni, mențiuni și 
premii speciale, medalii) 

Premii Medalii 
Unitatea de 
învăţământ I II III 

 

M 

 

M
S 

 

PS Au
r 

Argi
nt 

Bron
z 

Onoa
re 

Total 

Colegiul Naţional Iaşi 3 3 1 12 13 11 3 10 9  65 

Colegiul Naţional 
„Emil Racoviţă” Iaşi 5 2 4 11 10 3 4 1 1  41 

Colegiul „Costache 
Negruzzi” Iaşi 

2 1 1 6 5 2 1 1 1  20 

Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” Iaşi 1 1  4 1    1  8 

Liceul Pedagogic 
„Vasile Lupu” Iaşi 

1 1 1 3       6 

Colegiul Economic 
Administrativ Iaşi 1 3         4 

Liceul Teoretic 
„Dimitrie Cantemir” 
Iaşi 

1    1    1  3 

Şcoala Gimnazială 
Zmeu    2       2 

Colegiul Tehnic de 
Căi Ferate „Unirea” 
Paşcani 

1   2       3 

Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Asachi” 
Iaşi 

 1 1        2 

Liceul Tehnologic „H. 
Vasiliu” Podu Iloaiei 

 1 1        2 

Liceul Tehnologic 
Economic de Turism 
Iaşi 

   2       2 
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Premii Medalii 
Unitatea de 
învăţământ I II III 

 

M 

 

M
S 

 

PS Au
r 

Argi
nt 

Bron
z 

Onoa
re 

Total 

Şcoala Gimnazială 
„Titu Maiorescu” Iaşi 

  1       1 2 

Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri” 
Iaşi 

1          1 

Palatul Copiilor Iaşi 1          1 

Liceul Teoretic de 
Informatică „G. 
Moisil” 

  1    1 1 2  5 

Colegiul „Richard 
Wurmbrand” Iaşi   1        1 

Colegiul Naţional „M. 
Sadoveanu” Paşcani 

  1        1 

Liceul Teoretic 
„Lascăr Rosetti” 
Răducăneni 

1          1 

Liceul Teoretic 
„Bogdan Vodă” 
Hălăuceşti 

  1        1 

Liceul Tehnologic „C. 
V. Nechita” Focuri    1       1 

Liceul Tehnologic 
„Petru Poni” Iaşi 1          1 

Liceul Tehnologic de 
Mecatronică şi 
Automatizări 

1          1 

Liceul Tehnologic 
Economic „V. 
Madgearu” Iaşi 

   1       1 

Colegiul Tehnic de 
Electronică şi 
Telecomunicaţii 

   1       1 

Colegiul Naţional 
„Garabet Ibrăileanu” 
Iaşi 

    1      1 

Liceul Teoretic „M. 
Costin” Iaşi 

        1  1 
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Premii Medalii 
Unitatea de 
învăţământ I II III 

 

M 

 

M
S 

 

PS Au
r 

Argi
nt 

Bron
z 

Onoa
re 

Total 

Școala Gimnazaială 
Dagâța 

     1      

Școala Gimnazială 
Lețcani      1      

Școala Gimnazială 
Muncelu de Sus 

     1      

Liceul Tehmologic  

Valea Seacă 
     1      

Colegiul Naţional de 
Artă „Octav Băncilă” 
Iaşi 

11 6 10 10 3 2     42 

Seminarul Teologic 
Ortodox "Sf. Vasile 
cel Mare" 

1 3 1        5 

Liceul cu Program 
Sportiv Iaşi (preg. 
teoretică) 

  1  1      2 

 

D. 3. Concursuri naționale acreditate M.E.N 

Elevi provenind din școlile municipiu lui și județului Iași au fost recompensați, în anul 
școlar 2013-2014, cu peste 200 de premii, mențiuni și premii speciale în cadrul 
etapelor naționale ale unor concursuri prestigioase, acreditate M.E.N.: 

 

E. Organizarea și gestionarea evenimentelor competiționale în județ 

E. 1. Derularea etapelor judeţene ale olimpiadelor şcolare 

Calendarul competițiilor județene a acoperit, la Iași, o perioadă de cinci luni (octombrie 
2013-martie 2014), incluzând 72 de olimpiade și 39 de concursuri naționale cu etapă 
județeană pe discipline de cultură generală, tehnice, artistice sau sportive, 
interdisciplinare și transdisc iplinare, 16.000 de elevi de gimnaziu și de liceu, conducerea 
inspectoratului și corpul de inspectori în integralitatea sa, 2.600 de profesori membri în 
comisiile de evaluare, un număr dublu de profesori asistenți (între care se regăsesc, cu 
profesionalismul și delicatețea specifice, și doamnele profesoare din învățământul 
preprimar), precum și peste 40 de instituții de învățământ care au asigurat organizarea și 
buna desfășurare a evenimentelor.  
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E. 2. Organizarea de olimpiade/concursuri naționale la Iași 

� Olimpiada Națională de Chimie – au participat 380 de elevi din toată țara, 46 de 
profesori însoțitori, 54 de profesori membri în Comisia Centrală (10 profesori 
universitari din București, Cluj, Iași, Timișoara și 44 de profesori cu rezultate deosebite 
din învățământul preuniversitar, din mai multe județe). Evenimentul a fost organizat în 
parteneriat cu Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” Iași, Facultatea de Chimie din 
cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, cât și Facultatea de Inginerie Chimică 
și Protecția Mediului Iași de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași. 

� Olimpiada Națională de Limbi Materne Rusă și Croată (100 de participanți) 

� Concursul naţional transcurricular de lectură şi interpretare „Ionel 
Teodoreanu” – la a IX-a ediție a acestei competiţii, organizate de I.S.J. Iași și 
Colegiul ”Costache Negruzzi” Iași, sub egida Ministerului Educației Naționale, au 
participat 200 de elevi din toate judeţele ţării, precum și  un echipaj de dincolo de 
Prut, format din 10 elevi de gimnaziu, care au obținut premii importante la Olimpiada 
republicană de limba și literatura română. Au fost acordate 20 de premii şi menţiuni 
M.E.N.; 10 premii speciale pentru elevii din Republica Moldova; 60 de premii speciale 
oferite de organizatori; 10 premii de excelenţă „Costache Negruzzi”; 6 premii speciale 
oferite de parteneri şi colaboratori (Primăria Municipiu lui Iași, Consiliul Județean Iași, 
Muzeul Literaturii Române, editurile Polirom, Junimea, Adenium și revistele Cronica și 
Timpul). Performanţele elevilor ieşeni: un premiu I, un premiu II, un premiu III, 
patru mențiuni și opt premii speciale. 

� Concursul Naţional de Informatică „URMAŞII LUI MOISIL” – ajuns la a IX-a 
ediţie, Concursul interdisciplinar„Urmașii lui Moisil“, destinat elevilor claselor IV-VIII, s-
a derulat în perioada 25-26 ianuarie 2014, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore 
Moisil“ Iași. Competiţia vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare de 
învăţare, fiind deosebit de atractivă pentru elevi. 

 

XI.1.5. RESURSE UMANE 

În anul școlar 2013-2014 în sistemul de învățământ din județul Iași au existat: 

� 6984.37 norme ocupate de cadre didactice  titulare; 

� 1849.64 norme ocupate de cadre didactice calificate angajate pe perioadă 
determinată; 

� 159.04 norme ocupate de  cadre didactice pensionate; 

� 27.45 norme ocupate de cadre didactice asociate; 

� 26 de norme ocupate de cadre didactice suplinitoare cu studii în alt domeniu, diferit de 
cel corespunzător postului didactic. 
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XI.1.6. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

I.  DOMENII PRIORITARE 
A. Activitatea de consiliere și orientare a profesorilor diriginți. Inspecții 
tematice și generale. 

În anul şcolar 2013-2014 în județ au funcționat 227 de unități școlare cu personalitate 
jurid ică (învățământ gimnazial, liceal, postliceal și profesional) în care au activat același 
număr de consilieri educativi (profesori coordonatori pentru proiecte și programe 
educative şcolare și extraşcolare, iar numărul profesorilor d iriginţi a fost direct 
proporțional cu numărul total de clase V-XII din unităţile de învăţământ – 2 829. 

Activităţile specifice funcţiei de diriginte s-au desfăşurat conform ordinului 
M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009. În urma celor 4 inspecţii tematice de specialitate și 12 
inspecții generale, prin care au fost verificate aspectele specifice funcţiei de dirig inte și 
documentele relevante ale comisiei de organizare a activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare, precum și modalitățile de realizare a orelor din aria curriculară „Consiliere și 
orientare”, am constatat că la Școala „I. Simionescu” Iași, Liceul Tehnologic „V. 
Madgearu” Iași, Școala Gimnazială „I. Ghica” Iași, Școala “Spectrum” Iași, Școala 
Gimnazială „I. Teodoreanu” Iași există o ofertă bogată a activităţilor educative 
extraşcolare, un număr mare de cadre didactice manifestă preocupare pentru rolul oferit 
de funcţia de dirig inte, documentele sunt elaborate conform normelor în vigoare, 
strategiilor d idactice, metodelor și stilurilor adoptate pentru ora de consiliere sunt 
eficiente, profesorii au o contribuție reală la dezvoltarea personală a elevilor, axată pe 
dialogul profesor-elev. În timp ce la Școala Gimnazială Glodenii Gândului, Școala 
Gimnazială „Gh. Ciobanu” Andrieșeni, Liceul Tehnologic „D. Popa” Mogoșești, s-a 
remarcat superficialitate în abordarea orelor de consiliere prin neefectuarea sau înlocuirea 
acestora cu alte discipline, practicarea unui demers pur informativ, în timp ce unele 
activități din cadrul ariei sunt organizate formal, predomimând metodele tradiţionale, fără 
caracter aplicativ. 

Inspecțiile tematice la Palatul și cluburile copiilor din județ au scos la iveală 
faptul că în aceste instituții de educație nonformală se desfășoară numeroase activități 
interesante, care contribuie la dezvoltarea pasiunilor și talentelor copiilor, în cadrul celor 
aproape 100 de cercuri, dintre care cele mai atractive sunt: muzică vocală, populară, 
instrumentală, cor de divertisment, dansuri și meșteșuguri populare, dansuri sportive, 
pictură, auto și navomodele, karting, robotică, inventică, jurnalism etc. Însă, pe lângă 
concursurile și premiile naționale și internaționale din palmaresul Palatului Copiilor, există 
și elemente ale activității curente care necesită o abordare mai serioasă, cum ar fi 
creșterea atractivității unor cercuri, pentru a avea mai mulți copii participanți, elaborarea 
sau actualizarea documentelor specifice activității profesorilor din instituțiile de educație 
nonformală (plan ificări, programe, rapoarte etc.), respectarea termenelor de raportare a 
situațiilor cerute de I.S.J. și M.E.N.  

B. Calendarul activităților educative la nivel județean, regional, național. În anul 
școlar 2013-2014, în Calendarul Activităților Educative la nivel județean (C.A.E.J) au fost 
inscluse 246 de proiecte, în C.A.E.R. (Regional) – 56, iar C.A.E.N. (Național) – 19 
proiecte, clasând județul Iași în topul primelor trei județe la nivel național. De asemenea, 
se constată că în 2014 numărul proiectelor din CAEJ a crescut cu 68 față de anul școlar 
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2012-2013, fapt ce arată importanţa educaţiei nonformale în dezvoltarea elevilor şi 
oportunităţile acestui domeniu pentru educaţia complexă oferită beneficiarilor prin 
modalități variate în școală. Tematica proiectelor educaționale extrașcolare cuprinde o 
paletă vastă și răspunde nevoilor specifice fiecărei unităţi. Cele mai multe proiecte s-au 
axat pe educaţia pentru valori (tradiții și obiceiuri, arte, literatură), educaţia ecologică, 
interculturală, educaţia pentru sănătate, cetăţenie democratică. Unele școli și-au câștigat 
un loc aparte în comunitate prin proiectele implementate an de an:  

� Palatul Copiilor Iaşi: Festivalu l internaţional de folclor „Cătălina”, Festivalu l naţional 
de teatru de păpuși, animaţie și pantomimă „Cătălin Damian” 

� Şcoala Gimnazială ,,B. P. Hasdeu’’ Iaşi: Festivalu l internațional „Românașul” 

� Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir’’: Simpozionul național ,,Dimitrie Cantemir și 
vocația europeană a gândirii românești” și Școala de vară “Pași spre succes” 

� Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi: Concursul național ”Popas pe tărâmul fanteziei 
– tehnica quilling” 

� Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi: Concursul național de interpretare 
crit ică „Garabet Ibrăileanu” 

� Liceul Special „Vasile Pavelcu” Iaşi: Festivalu l de teatru de pantomimă şi păpuşi 
”Prichindeii veseli” 

� Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași: Concurs național ”Știu și aplic – securitatea și 
sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii”  

� Liceul de Informatică “Gr. Moisil” Iași: Concursul interjudețean “Religia în 
dimensiune virtuală”  

� Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi: „Îngeri în primăvară” 

� Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi: Concursul naţional ,,Mărţişorul – tradiţie şi 
simbol” și „Un bulgăre de humă” 

� Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” Iaşi: “Iaşi – agora copiilor”  

� Şcoala Gimnazială “Al. Vlahuţă” Iaşi: Concursul naţional “Kreatikon – Junior” și 
Simpozionul național „Kreatikon. Creativitate-Formare-Performanță”  

� Școala Gimnazială Chicerea: Simpozionul județean ,,Primăvara creației prin artă și 
tehnologii” 

� Şcoala Gimnazială Sireţel: Concursul național ”Aripile Copilăriei” 

� Şcoala Gimnazială „Cezar Petrescu” Hodora: Concursul literar „Cezar Petrescu în 
lumea copiilor” 

� Şcoala Gimnazială Sticlăria: Concursul judeţean “Prietenii ortogramelor” 

� Şcoala Gimnazială Liteni: „Decadele Mărţişorului. Respect pentru alb şi verde” 

C. Activitatea metodică. În cadrul celor 13 cercuri metodice ale profesorilor 
coordonatori pentru proiecte şi programe educative şi a directorilor adjuncţi din unităţile 
de învăţământ din judeţ, pentru a veni în sprijinul școlilor care se confruntă cu probleme 
de comportament ale elevilor și fiindcă siguranța copiilor în școală este o prioritate, în 
semestrul I a fost organizată activitatea tematică „Educaţia pentru securitatea 
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personală – modalităţi de realizare în cadrul activităţilor educative”, la care au 
participat reprezentanți ai părinților, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai 
Inspectoratului de Poliț ie Județean, ai Agenției împotriva Traficulu i de Persoane și 
Antidrog. În semestrul al II-lea activitățile specifice au fost grupate sub tit lul „Accente 
metodologice în realizarea activităţilor şcolare în cadrul Săptămânii „Şcoala 
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, în scopul realizării unui program creativ 
pentru săptămâna activităților nonformale. Astfel, s-au remarcat activitățile organizate la 
Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu", Școala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni, 
Colegiul Economic Administrativ Iași şi la Școala Gimnazială "George Coşbuc" Iași. 

 D. Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. Pentru a preveni și a 
reduce violența în unităţile de învăţământ preuniversitar, la începutul anului școlar a fost 
elaborat Planul Operațional al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi privind reducerea 
fenomenului vio lenţei în mediul şcolar, s-a încheiat Acordul-cadru privind siguranța 
elevilor și a cadrelor didactice în școală între Instituția Prefectului, Consiliul Județean, 
Inspectoratul de Poliț ie Județean Iași, Inspectoratului Județean de Jandarmi Iași și de 
asemenea, a avut loc întâlnirea de lucru a Comisiei Judeţene pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul şcolar, cu tema „Schimburi informaţionale la n ivelul reţelei 
interinstituţionale implicate în asigurarea securităţii şi reducerii vio lenţei în mediul şcolar”. 
În baza datelor de monitorizare lunară a actelor de violenţă din şcoli și a situației trimise 
semestrial către M.E.N., se constată că în anul școlar 2013-2014 se înregistrează o 
scădere aproape la jumăte a numărului actelor de violență din semestrul I (338) 
comparativ cu semestrul II (182). Acest lucru arată că intervențile comune, aplicate la 
nivel interinstituţional, implicarea consilierilor școlari în soluționarea problemelor și 
activitățile susținute în acest domeniu ale C.J.R.A.E (de exemplu, Festivalul Non-Violenței) 
au contribuit la acest rezultat îmbucurător.  

F. Parteneriate educaționale. Colaborarea cu actorii societății civile cu preocupări 
în domeniul educațional a reprezentat una dintre prioritățile Inspectoratului Școlar 
Județean. În acest an școlar au fost consolidate parteneriatele de tradiție cu ONG-urile 
„Salvați Copiii”, „Alternative Sociale”, „World Vision”, “Holt”, “Alături de Voi”, “Crucea 
Roșie”, “Noi Orizonturi”, “Viitorul în Zori”,„RoRec”, „Tineri pentru Tineri”, „Nutrigrup”, dar 
și cu instituții și autorități locale: Primăria Municipiu lui Iași, Consiliu l Județean, Complexul 
Muzeal Moldova, Teatrul Național „V. Alecsandri”, Teatrul Ateneu, precum și cu 
reprezentanți ai părinților, prin creşterea şi eficientizarea gradulu i de implicare a acestora 
în viaţa şcolii. De asemenea, în luna octombrie, au fost încheiate planuri comune de 
acțiune ale I.S.J. Iași cu I.P.J. Iași, Serviciul Rutier, cu I.S.U. Iași și cu Agenţia Regională 
Împotriva Traficului de Persoane, în baza acordurilor de parteneriat existente.  

Unul dintre parteneriatele care se extinde și se consolidează de la an la an, este cel 
semnat cu Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport Chişinău, din Republica 
Moldova, inițiat în 2010. În baza acestui acord, cadre didactice, directori și inspectori din 
Iași și Chișinău participă la schimburi transfrontaliere de experiență, valorif icând traseele 
educaționale specifice fiecărui sistem de învățământ. În anul școlar 2013-2014 a fost 
organizat schimbul de experienţă “Tehnologii moderne în organizarea şi 
desfăşurarea activităţii educaţionale la nivelul unităţii şcolare” (3-5 octombrie 
2013, la Chișinău).  

Activități importante ale I.S.J Iași la care au participat reprezentanți de la D.G.E.T.S. 
Chişinău: 
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� Săptămâna Excelenței Ieșene (19-20 noiembrie 2013),  

� Concursul Național de Limba și Literatura Română „Ionel Teodoreanu” (mai 
2014) 

� Tabăra Națională a Proiectelor de Mediu (iulie 2014). 

J. Consiliul Judeţean al Elevilor (C.J.E.). Inspectoratul Școlar Județean Iași a 
susținut activitatea elevilor din C.J.E., concretizată în următoarele activități: 

� organizarea alegerilor pentru Consiliul Elevilor (octombrie-noiembrie 2013); 
� campania caritabilă „Zâmbet în ajun de Crăciun”, cu două componente – 

colectarea a 400 de pachete pentru elevii de la Școala Gimnazială Crucea care 
locuiesc într-un mediu socio-economic defavorizat şi concertul caritabil, susținut de 
elevi pentru elevi la Casa Pogor. Fondurile realizate din vânzarea biletelor la 
concert au fost folosite pentru organizarea unei vizite de o zi la Iaşi a unui număr 
de 16 elevi de la Școala Gimnazială nr. 1 Costești, în cadrul proiectului I.S.J. Iași 
„Pași de copil în Iașii marilor zid iri”, copii care nu mai vizitaseră obiectivele cultural-
istorice din capitala Moldovei; 

� Proiectul „Pe străzile Unirii”, af lat la a V-a ediție, a constat în defilarea 
elevilor în costume de epocă, în centrul istoric al Iașului, acompaniați de 
instrumentiști de la Colegiul Național de Artă „O. Băncilă” și vizitarea Palatului 
„Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, unde a avut loc și întâlnirea elevilor cu 
profesori de marcă în domeniul istoriei, sub genericul „Evocări istorice. Personalităţi 
şi valori”; 

� Flashmob-1 Decembrie (activitate lansată în premieră de nouă echipa C.J.E.), 
organizat la Palas Mall, unde au participat peste 200 de liceeni din județ, cu 
ajutorul cărora a fost format un tricolor uman şi s-a cântat imnul naţional, pentru 
celebrarea Zilei Naţionale a României; 

� participarea reprezentanților C.J.E. Iaşi la Adunarea Generală  a Consiliulu i Naţional 
al E levilor (Brașov), la Conferinţele Regionale și Interregionale ale Consiliilor 
Judeţene ale Elevilor (Bacău, Vrancea, Suceava, Piatra Neamț), precum și la  
întâlniri  de proiect „Cine Voteazăx” (la Băile Herculane). 

� implicarea a 3 membri din cadrul C.J.E. în activitățile proiectului regional 
“Cunoaște-te ca cetățean european”, prin programul de formare derulat la Oglinzi, 
în județul Neamț (11-15 aprilie 2014) și prin activități de implementare; 

� prezentarea proiectului C.J.E. Iași „Pe străzile Unirii” la concursul național 
“Parteneriat pentru educație” de la Sulina (iunie 2014); 

� participarea reprezentantului C.J.E. Iaşi la tabăra naţională „Avocatul Elevului”, la 
Băişoara, în județul Cluj (septembrie 2014).  

 
II. ACTIVITĂŢI ȘI PROIECTE DE IMPACT  

Dintre numeroasele și variatele activități și proiecte educaționale organizate de 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu implicarea unităților de învățământ, unele sunt cu 
adevărat răsunătoare, cu un impact major în comunitate, bucurându-se de apreciere la 
nivel național. 

Proiecte şi concursuri de educaţie ecologică:  

� Tabăra națională a concursului „Proiecte de mediu”, cu participarea a 170 de 
elevi (Muncel, 15-20 iulie 2014) 
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� Concursul județean de încurajare a implementării măsurilor adiacente distribuției 
de mere “Mărul – regele fructelor”, organizat în parteneriat cu Consiliul 
Județean Iași (mai-iunie 2014) 

Proiecte de educaţie pentru sănătate: 

� ”Tradiții sănătoase pentru copii sănătoți. Traista cu sănătate pentru copii 
şi părinţi” – activităţi în școli și seminarii ale părinţilor organizate la Librăria 
Cărturești, Palas Mall, de Asociația Nutrigrup, Universitatea “Gr. T. Popa” Iași, cu 
implicarea unităţilor de învăţământ (Școala Gimnazială “Alexandru cel Bun”, Școala 
Gimnazială Chicerea, Școala Gimnazială Lunca Cetățuii, G.P.P. nr. 16, Colegiul 
Național “Mihai Eminescu”). Organizarea Conferinţei “Prevenţia obezităţii la vârsta 
copilariei – Implicarea părinților în educația pentru sănătate” (17 mai 2014, zona 
de agrement Ciric); 

� Proiect POSDRU 62075 “EDSANO – Educație pentru Sănătate – Dezvoltarea 
curriculei opționale modulare pentru învățământul preuniversitar” – 
campanie de conștientizare și promovare a normelor de menținerea a sănătății în  
40 de unități școlare din mediul rural  

Proiecte de educaţie pentru cetăţenie democratică:  

� Proiectul UNICEF în parteneriat cu I.Ș.E., M.E.N. – Zone de Educație Prioritare (ZEP). 
Campania de reducere a absenteismului și a riscului major de abandon “Hai la școala!” 
– implicarea în campanie a 4 şcoli d in județ (Școala Gimnazială Chicerea, Goruni, 
Școala Gimnazială Crucea, Școala Gimnazială Moțca, Școala Gimnazială S lobozia Deal) 
cu elevi cu risc de abandon. Obținerea minigranturilor în valoare de 2 000 Euro pentru 
dezvoltarea proiectelor câștigate la nivelul țării; formări regionale ale cadrelor didactice 
care predau în școlile ZEP din zona de est a țării (decembrie 2013, aprilie, iunie 2014); 

� Promovarea în mediul educațional ieșean a Platformei Naţionale pentru Educaţie și 
înregistrarea școlilor în acest spațiu creat de Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), pentru a facilita promovarea proiectelor şi 
metodelor de bună practică implementate cu scopul reducerii absenteismului şi 
prevenirii abandonul şcolar şi pentru a aşeaza pe hartă serviciile oferite în vederea 
respectării dreptului la educaţie şi timp liber al copilului (noiembrie - decembrie 2013); 

� “Ambasadorii Unirii” – activități dedicate Zilei Unirii, organizate în parteneriat cu elevi 
din mai multe judeţe ale ţării şi din Republica Moldova (reprezentanţi ai elevilor de la 
licee din Chişinău), în cadrul pro iectului de tradiție al Şcolii Gimnaziale “B. P. Hasdeu” 
Iaşi, I.S.J Iași, Primăria Iași, Colegiul Național de Artă “O. Băncilă” (21-24 ianuarie 
2014) 

� Organizarea celei de-a III-a ediții a proiectului educațional al I.S.J. Iaşi “Pași de copil 
în Iașii marilor zid iri”, în cadrul Festivalu lui Internaţional al Educaţiei la Iaşi şi 
implicarea Palatului Copiilor și a unităţilor de învăţământ în programul Festivalului 
Internațional al Educației (20-29 iunie 2014); 

 

Proiecte de educaţie inter- şi multiculturală 

� Festivalul internațional de folclor pentru copii şi tineret “Cătălina”, ediţia a 
XX-a, organizat de Palatul Copiilor în parteneriat cu M.E.N. și autoritățile locale, cu 
participarea a 800 de copii și 21 de ansambluri folclorice din țară și din străinătate (26-
30 august 2014) 
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� Festivalul internațional de cultură şi civilizaţie românească „Românașul” la 
care au participat 200 de elevi din țară, Republica Moldova, Ucraina, organizat de 
Şcoala Gimnazială „B. P. Hasdeu”, în parteneriat cu M.E.N, Primăria Iaşi (1-7 iulie 
2014) 

 
III.  REZULTATE DEOSEBITE  
� Proiecte 

• 246 de proiecte ale unităților de învățământ cuprinse în Calendarul Judeţean al 
Activităţilor Educative – C.A.E.N. 2014 

• 56 de proiecte educative ale unităţilor din judeţul Iaşi în C.A.E.R. 2014 
• 19 proiecte educative ale unităţilor din judeţul Iaşi în C.A.E.N. 2014 
• 28 de instituții de învățământ din judeţul Iaşi implicate în parteneriatul 

educațional, prin proiectul “Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri” 
• 3 Tabere Naționale ale elevilor organizate la Muncel, Iași 
• crearea platformei de promovarea a activităților și a proiectelor educative 

extrașcolare organizate de unitățile de învățământ din județ – ActivEduIS.tk  
� Premii naționale  

13 reviste laureate la Concursul național de reviste școlare:  
� COROLAR, Colegiul „C. Negruzzi” Iaşi 
� URME, Colegiul Național ”M. Eminescu” Iași  
� ALECART, Colegiul Naţional de Arta "Octav Bancilă" Iaşi  
� HASDEENII 22, Școala Gimnazială ”B. P. Hasdeu” 
� MLĂDIȚE, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Iași  
� GRĂDINA CU TRANDAFIRI, Școala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu” 
� CUVINTE DIN CĂLIMARA SUFLETULUI, Școala Gimnazială „Constantin 

Erbiceanu”, Erbiceni  
� CULORILE CUVINTELOR, Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu” Iași 
� ULIȚA COPILĂRIEI, Școala Gimnazială Golăiești 
� DRUM PESTE TIMP, Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” Iași  
� LA NOI, Școala Gimnazială ”Petru Poni” Iași 
� CLARITATEA, Colegiul Naţional de Arta "Octav Bancilă" Iaşi  
� SPRE LUMINĂ, Colegiul Naţional Iaşi  

•  5 premii II (la concursurile “Alege! Este dreptul tau!”, „Proiecte de Mediu”, 
Concursul Naţional de Eseuri pe teme de Consiliere şi Orientare Vocaţională 
pentru Elevi „Next Generation”, Festivalul Cătălina)  

• 7 menţiuni obţinute de elevii ieşeni la concursurile naţionale din C.A.E.N.  
� participarea unui număr de peste 300 de elevi la taberele de vară şi concursurile  

naţionale extraşcolare organizate de M.E.N:  
• Tabăra “Popasul Dacilor”, la Vadul lui Vodă, în Republica Moldova (4-13 

august 2014),  
• Tabăra Olimpicilor, Vama Veche (1-8 septembrie 2014) 
• Tabăra de Excelență, Deva (2-8 septembrie 2014) 

• 3 concursuri naționale organizate în parteneriat cu M.E.N. la tabăra de la 
Muncel, în perioada vacanței de vară:  

• „Reviste şcolare şi jurnalism” ( 22-27 iunie 2014)  

• „Proiecte de mediu” (15-20 iulie 2014) 

• “Tinere condeie” (26-30 august 2014) 
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• 29 de parteneriate educaţionale realizate împreună cu Fundaţia World Vision 
România, “Salvaţi copiii” România, Asociaţia Nutrigrup, „Alternative Sociale”, 
Inspectoratul Judeţean de Poliţ ie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Organizația 
„Crucea Roşie”, Instituţia Prefectului, Primăria Iaşi şi Consiliu l Local, Consiliul 
Judeţean, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, C.J.R.A.E., C.R.P.E.C.A., Teatrul Ateneu Tătăraşi, Teatrul Naţional 
„V. Alecsandri” Iaşi, Consiliu l Judeţean al Elevilor, Muzeul Unirii, Palatul Copiilor, 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. 

• 6 programe educaţionale realizate împreună cu Asociaţia Nutrigrup, Palas Iași,  
Muzeul Literaturii Române Iaşi, Asociaţia RoRec, Asociaţia “Alternative Sociale”, World 
Vision, Asociaţia APSIDES  

 

XI.1.7. PROIECTE EUROPENE 

ACTIVITĂŢI REALIZATE 

a) Activităţi de informare  

� informarea zilnică a grupului de discuţii europrojectis@yahoogroups.com 
(responsabili din şcoli – grupul s-a extins de la 70 membri la 1 septembrie 2010 la 
310 membri la 31 iulie 2014), despre oportunităţile de formare, colaborare, accesare 
de fonduri, de la surse de maxima credibilitate (A.N.P.C.D.E.F.P., Serviciul Eurodesk, 
Portalul fonduri structurale) 

� transmiterea de informări periodice către Prefectura Iași 

b) Activităţi de formare  

� soluționarea solicitărilor M.E.N. pentru selecția unui grup de 20 profesori, inspectori, 
metodiști și directori din învățământul primar și secundar pentru a participa la cursurile 
de formare privind programele TIMSS și PIRLS (septembrie-octombrie 2013) 

� curs pilot de scriere a proiectelor Erasmus+ desfășurat de A.N.P.C.D.E.F.P. la Iași: 18-
20 octombrie 2013 (participanți – 20 de persoane implicate în activități de tineret) 

� reuniune regională de prezentare a programului Erasmus+, atelier de scriere 
candidaturi în prezența expertelor A.N.P.C.D.E.F.P. Ileana Racoviceanu și Nadia Maxim 
(29 ianuarie 2014, la Colegiul Național, Iași – participanți – 180 de persoane din 
regiunea Nord-Est) 

� prezentarea programelor CORAI și „Sinergii pentru viitor” – 7 februarie 2014 (Prefectura 
Iași) 

� pilotarea cursului Spatial Citizenship for Education  din cadrul proiectului Comenius 
“SpaceIT – educație pentru cetățenie spațială – iulie 2014, Colegiul National, Iași. 
Participanți – 31 de profesori de geografie din județul Iași 

c) Activităţi de promovare a unor noi proiecte 

� înregistrare audio difuzată la Radio Iași: elevii, profesor Monica Grădinaru și asistentul 
Comenius, Alessia Vallorani, d in Italia au prezentat activitatea desfășurată cu ocazia 
Zilei Limbilor Europene, în cadrul Târgului ZEL, organizat cu sprijinul Centrului 
Europe Direct Iași la Școala Gimnazială "Ștefan Bârsănescu", Iași (29 septembrie 
2013) 
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� Concursul Lider European, dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale are rolul de a dezvolta 
abilităţile elevilor de leadership şi de a le pune în valoare în contextul unor activităţi 
legate de valorile şi temele europene. Concursul s-a derulat la nivel național fiind 
deschis tuturor liceelor din România (octombrie 2013). 

� Campania ”Europa – casa noastră”, la Școala Gimnazială Satu Nou și Liceul Teoretic „D. 
Cantemir”. Elevii școliilor menționate au fost bucuroși sa aibă în mijlocul lor pe 
reprezentanții Comisiei europene care au prezentat rolul Comisiei europene și 
importanța voluntariatului în dezvoltarea societății și a formării t inerilor pentru o viață 
bazată pe respect, curaj, prietenie și valoare. ( 27.05.2014). 

� Ersmus+ pentru perioada 2014-2020 

d) Activităţi de consiliere  

� organizarea Consfătuirii judeţene cu responsabilii de proiecte educative europene din 
şcoli pentru prezentarea Raportului de activitate din anul precedent şi analiza 
direcţiilor de acţiune pentru anul în curs (25.09.2013). 

� participarea la activități organizate de A.N.P.C.D.E.F.P. privind consilierea tuturor 
coordonatorilor de proiecte Comenius și Leonardo da Vinci (septembrie-octombrie 
2013). 

� consilierea coordonatorilor de proiecte şi d irectorilor d in unităţile şcolare care au depus 
candidaturi în cadrul programului Erasmus+ (februarie-aprilie 2014). 

e) Activităţi de monitorizare   

� În anul școlar 2013-2014 au fost implementate în județul Iași un număr de 32 de 
proiecte Comenius (16 în anul I de implementare, 16 în anul II de implementare), 5 
proiecte Grundtvig (3 în anul I de implementare, 2 în anul II de implementare) și 10 
Leonardo da Vinci. Au fost monitorizate 10 instituţii de învăţământ care au derulat 
proiecte în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (LLP) – 7 Comenius și 
3 LdV – rezultatele fiind colectate pe baza chestionarelor standard aplicate grupurilor 
vizate: profesorii şcolii, directori, elevi. Rapoartele realizate în cadrul vizitelor de 
monitorizare au fost înaintate către A.N.P.C.D.E.F.P. Bucureşti 

 

Nr. 
crt. 

 

Numele instituției 

 

Titlul proiectului (*) 

1. Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă” Are you safe at work x 

2.  Palatul Copiilor, Iași Water – Every Drop Counts 

3. Colegiul ”Costache Negruzzi” Web skills by stimulating 
programming abilit ies in JavaScript 

4. Colegiul Național ”Mihai Eminescu” How to Get New Jobsx Innovative 
Guidance and Counselling 

5. Colegiul Tehnic de Electronică și 
Comunicații ”Gh. Mârzescu” 

Répérer-Réparer-Raccrocher 
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6. Școala Gimnazială ”Ion Ghica” A virtual museum of our town 

7. Liceul Teoretic ”D. Cantemir” Parks and gardens in Europe-
Yesterday and Today 

8. Liceul Teoretic ”D. Cantemir” Today's seeds are tomorrow's 
forests 

9. Școala Gimnazială “B. P. Hașdeu” Local Songs in a European Choir 

10. Școala Gimnazială „Petru Poni” Iași No Trees Without Roots 

 

i) Activităţi interne ISJ: 

� Schimb de experienţă transfrontalier (3-5 octombrie 2013) cu tema „Tehnologii 
moderne în organizarea şi desfăşurarea activităţii educaţionale la nivelul unităţii 
şcolare” la Chişinău, în baza parteneriatului de colaborare semnat între I.S.J Iași şi 
Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliulu i munic ipal Chişinău 
(D.G.E.T.S.) în urmă cu trei ani. 

� Proiect Leonardo da Vinci TOI-EUKCEM (2012-2014) 
� Proiectul transfrontalier VIRTUAL PLATFORM FOR CROSS-BORDER YOUTH EXCHANGE 

(2013-2014) 
� Proiectul Grundtvig – Proiecte comunitare de inovare socială prin experiențe de 

voluntariat intergenerațional – ComeOn!  
� Proiectul Comenius Regio Partnerships Let's Share Our Problems (coordonator CCD 

Iași) 
� Proiectul Leonardo da Vinci – Asigurarea calității în mobilități ECVET (2013-2015), cu 

parteneri din 6 țări: Turcia, Elveția, Letonia, Lituania, Italia și Romania 
� Proiectul Leonardo da Vinci-VETPRO (2013-2014) Metodologii și strategii inovative de 

mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la cariera didactica a profesorilor 
debutanți a fost centrat pe identificarea de către participanți a metodologiilor și 
strategiilor inovative de mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la cariera 
didactică a profesorilor debutanți și are ca finalitate realizarea a două instrumente: 
Ghidul profesorului debutant, elaborat de către participanți cu ISBN, prin CCD Iași, ce 
va furniza modalităţi de acţiune în vederea dezvoltării carierei; Manualul mentorului, 
elaborat de către participanți cu ISBN, prin CCD Iași, în vederea ameliorării practicilor 
de mentoring și coaching. Proiectul a implicat 30 de participani distribuiți în 3 fluxuri: 
la Académie de Nancy-Metz la Directoratul regional pentru educație, Ankara respectiv 
Casa de Educacao, din Lisabona. 

� Depunerea mai multor candidaturi Erasmus+, în cadrul KA1 și KA2 

 
ASPECTE POZITIVE 

1. Concurs național "Euroscola": Biroul de Informare al Parlamentului European în 
România alături de reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au încheiat 
evaluarea proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VI-a ediții (2013-2014). Județul 
Iași a avut cea mai numeroasă participare în concurs – 6 școli – iar 3 dintre acestea – 
Liceul Teoretic de Informatică « Grigore Moisil », Liceul Teoretic « Miron Costin », 
Liceul Teoretic « Dimitrie Cantemir » – și-au desemnat echipele formate din câte 24 
de elevi și 2 profesori să partic ipe la Zilele Euroscola de la Strasbourg, în lunile 



 230 

februarie-martie 2014. Concursul – organizat în contextul Anului european al 
cetățenilor – a vizat conceperea și implementarea unui proiect de campanie cu tit lul 
Drepturile noastre în Uniunea Europeană care să cuprindă două module: 
proiectul propriu-zis și af iș creativ; acesta din urmă având ca temă/finalitate creșterea 
participării cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014.  

2. Concursului Naţional „Made for Europe”: cele 7 produse premiate cu premiul I la etapa 
județeană au participat în perioada 9 – 12 aprilie 2014, la Brașov, la etapa națională a 
aflat la cea de-a VIII-a ediție, desfăşurată sub înaltul patronaj al Parlamentului 
European. La concurs au participat 112 produse din 39 de judeţe din ţară iar pentru 
jud. Iași rezultatele au fost meritorii: 

Numele 
instituţiei 

şcolare 
Titlu produs Nume 

program Premiul Nume 
elev Clasa Profesor 

coordonator 

Liceul 
Tehnologic 
de 
Mecatronică 
și 
Automatizări 
Iași 

Robolift and 
Lifturner 

Leonardo 
da Vinci I 

Ion 
Mihailenco XI 

Gavril 
Constantin, 
Robotă 
Daniela 

Colegiul 
Național Iași 

Broșura -
„ARCHI - Let's 
SOFT it!”  

Leonardo 
da Vinci II 

Ciupilan 
Cristian XI Calistru Elena 

Școala 
Gimnazială 
„Titu 
Maiorescu” 
Iași 

Website 
heartbeat-
bază de date 
internațională 
cu resurse 
didactice Comenius III 

Cosmin 
Soranescu VII Simona 

Dorneanu 

Colegiul 
Național 
„Mihai 
Eminescu” 
Iași 

Alegerea 
carierei. 
Minghid 
pentru elevi 

Leonardo 
da Vinci M 

Iftime 
Adina 
Elena 

XI Foia Cecilia 

Colegiul 
Tehnic de 
Căi Ferate 
"Unirea" 

Ghid de BUNE 
PRACTICI în 
orientarea 
profesională a 
persoanelor 
cu dizabilități 

Leonardo 
da Vinci M 

Armenia 
Melania 

 VIII Coșniță 
Emilia-Felicia 

 

3. Competiția națională ''Școală europeană'' s-a adresat tuturor unităților de 
învățărnânt preuniversitar care au fost și sunt implicate în programele europene din 
domeniul educației și formării profesionale. Competiția a constat în evaluarea calității 
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și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a 
impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l -au avut asupra 
culturii organizaționale și a ethosului scolii. Odată obținut, certificatul "Școală 
Europeană'' este valabil pentru 0 perioada de trei ani, după care școala trebuie sa 
candideze din nou pentru a reconfirma tit lul obținut. Din județul Iași, în sesiunea 2014 
s-au înscris în competiție 11 școli (din 117 la nivel național), iar 7 dintre acestea (din 
65 la nivel național) au fost câștigătoare, propulsând județul Iași pe locul I, alături de 
alte 9 școli care au deja acest statut onorant. 

� Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași 

� Fundația EuroEd Iași 

� Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 

� Colegiul Național „Mihai Eminescu”Iaşi 

� Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi 

� Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași 

� Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași 

 

4. Erasmus+. Pentru perioada 2014-2020 instituțiile din educația ieșeană vor beneficia 
de finanțare prin noul program. Rezultatele la secțiunea K1 sunt îmbucurătoare, 
dacă ținem cont de concluziile la nivel național: pentru proiecte de mobilitate 
școlară au fost aprobate 58 de proiecte (7 din județul Iași), se află pe lista de rezervă 
34 proiecte (1 din Iași), 432 au fost respinse (30 din Iași) și 10 sunt ineligibile (0 din 
Iași). Pentru proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) 
au fost aprobate 102 proiecte (3 din Iași), se află pe lista de rezervă 53 proiecte (4 din 
județul Iași), 71 au fost respinse (2 din județul Iași) și 8 sunt ineligibile (1 din județul 
Iași).  

 Noile candidaturi aprobate vor primi finanțare de 522,377 euro (din cele 11 
milioane, care reprezintă bugetul României pentru cele două componente din sectorul 
preuniversitar), implicând 72 de elevi și 117 profesori. 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului 

 

Instituția 

 
Buget 
(euro) 

Elevi 
implicați 

Profesori 
implicați 

1 

Formare practică în 
parteneriat transnațional 
și  schimb de experiență 
pentru performanță 

Fundația 
Ecologica 
Green 155,810.00 50 18 

2 

Dezvoltarea profesională 
a inspectorilor școlari 
privind abordarea 
transdisciplinară a 
predării, învățării si 
evaluării, respectiv 
asigurarea calității în VET 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean Iași 41,660.00 0 26 
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3 

Dezvoltarea 
competențelor digitale de 
lucru pe platforme 
colaborative ale viitorilor 
învățători 

Liceul 
Pedagogic 
"Vasile Lupu" 56,337.00 22 3 

4 
Implementarea mediilor 
de învățare virtuale 

Liceul 
Teoretic 
"Dimitrie 
Cantemir" 39570 0 10 

5 
Better teacher, a better 
pupil! 

Școala 
Gimnazială 
"Dimitrie A. 
Sturdza" 20370 0 10 

6 

Îmbunătățirea calității 
educației în Școala 
Gimnazială Lunca, 
Pașcani prin 
profesionalizarea 
internațională a 
personalului 

Școala 
Gimnaziala 
Lunca, 
Pașcani 59730 0 10 

7 
Project-Based on IT in 
Teaching and Learning 

Colegiul 
Național de 
Artă "Octav 
Băncilă" 31200 0 10 

8 

Pași pentru crearea unui 
mediu de învățare 
european 

Liceul 
Tehnologic 
"Petru Poni" 20715 0 10 

9 

Realizarea dimensiunii 
europene  a școlii prin 
integrarea de modele 
europene în școlarizarea 
copilului cu dizabilităti 

Școala 
Gimnazială 
Specială 
Pașcani 54080 0 10 

10 
4E (Experiențe Europene 
pentru Educație Eficientă) 

Școala 
Gimnazială 
"Elena Cuza" 42905 0 10 

 

XI.1.8. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PENTRU MINORITĂȚI  

 Învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale este garantat de art. 32 
alin. (3) din Constituția României, republicată, de Legea nr. 1/2011, secțiunea a 12-a, art. 
45-47 și de alte tratate, declaraţii, recomandări, convenţii internaţionale, ratificate de 
România 

Date statistice privind studiul limbii materne 
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Învățământ 

primar 
Învățământ 

gimnazial 
Învățământ 

liceal 
Nr. 
crt
. 

Limba 
maternă 
studiată 

Pre- 
școlari I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 
Limba 
rromani 0 62 89 86 117 91 57 73 41 31 28 17 11 

2 
Limba 
rusă 17 21 17 34 25 23 26 26 27 9 13 2 2 

3 

Istoria și 
tradițiile 
rromilor 0 0 0 0 0 0 16 28 12 25 14 9 4 

 

� Predarea limbilor materne este asigurată de un număr de 25 cadre didactice,  dintre 
care: 4 educatori, 4 învăţători şi 17 profesori. 

� Serviciile de mediere şcolară sunt asigurate în 10 unităţi şcolare.  

 

XI.1.9. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

În anul şcolar 2013-2014 sistemul de învăţământ special şi special integrat ieşean a 
asigurat:  

� Şcolarizarea unui număr de 1.372 preşcolari şi elevi cu patru tipuri de 
deficienţă moderată şi severă - deficienţă mintală, motorie şi neuromotorie, 
senzorial-auditivă şi vizuală – în 6 unităţi de învăţământ special care asigură 
asistenţă educaţională şi terapeutic- recuperatorie; 

� Şcolarizarea unui număr de 77 de persoane private de libertate, aflate în sistemul 
penitenciar – nivel primar şi gimnazial în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 41 Iaşi din 
Penitenciarul Iaşi; 

� Şcolarizarea la domiciliu a unui număr de 39 elevi cu grad de handicap grav, 
nedeplasabili; 

� Asigurarea unor servicii de terapie a tulburărilor de limbaj pentru un număr de 779 
preşcolari şi elevi din ciclul primar prin Cabinetele Logopedice Interşcolare; 

� Asigurarea unor servicii de consiliere educaţională unui număr de 29.215 de elevi de 
către consilierii şcolari în cadrul Cabinetelor Şcolare de Asistenţă 
Psihopedagogică/CJAPP Iaşi; 

� Evaluarea unui număr de 840 elevi cu CES în cadrul Serviciulu i de Orientare Şcolară şi 
Profesională din CJRAE; 

� Asigurarea  serviciilor de sprijin educaţional pentru un  număr de 452 preşcolari/elevi 
cu CES integraţi individual/în grupuri mici în 31 unităţi şcolare integratoare de nivel 
preşcolar (7 grădiniţe fără personalitate juridică), primar şi gimnazial; 

� Integrarea şcolară a unui număr de 557 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale în 
şcoli de masă, fără a beneficia de profesor de sprijin. 
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XI.1.10. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE 

 

Învățământul privat și cel alternativ reprezintă expresia libertăţii şi a democraţiei în 
domeniul educației, cunoscând o dezvoltare semnificativă în ultimele decenii atât la nivel 
național, cât și la nivelu l județului Iași. 

În judeţul Iaşi funcţionează două alternative educaţionale: 

� Waldorf – Liceul Waldorf, învăţământ preprimar – clasa a XII-a; 

� Step by Step – Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 şi Grădin iţa cu program prelungit 
nr. 3, Iaşi, Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iaşi şi Liceul Tehnologic „Nicolae 
Iorga” Paşcani.  

 

Structura reţelei unităţilor de învăţământ particular din judeţul Iaşi, an şcolar 
2013-2014: 

Tipul de unitate şcolară Urban Rural TOTAL 

Grădiniţe  17  3 20 

Şcoli primare 9  9 

Şcoli gimnaziale  1  1 

Licee şi colegii 2  2 

Şcoli postliceale 8   8 

Total unităţi de învăţământ particular 37 3 40 

 

Cifra de şcolarizare aferentă anului şcolar 2013 - 2014 

Cifra de şcolarizare aferentă 
anului şcolar 2013-2014 

Învăţământ 
particular autorizat 

Învăţământ 
particular acreditat 

Total pe 
nivel 

Copii în învăţământul 
preşcolar 

 784  811  1595 

Elevi în învăţământul 
primar,  152  540  692 

• din care, elevi în clasa 
pregătitoare (clasa zero)  59  151  210 

• din care, elevi în clasa I  40  120  160 

Elevi în învăţământul 
gimnazial  20  86  106 

Elevi în învăţământul liceal 
(ciclul inferior) 

 -  60  60 
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Elevi în învăţământul 
profesional  -  20  20 

Elevi în învăţământul liceal 
(ciclul superior) 

 -  215  215 

Elevi în învăţământul 
postliceal, 

 255  2008  2263 

• din care, elevi în 
învăţământul sanitar  255  1645  1900 

Total general 1 211 3 740 4 951 

 

 

XI.1.11. RESURSE MATERIALE ȘI FINA NCIARE 

În decursul anului şcolar 2013-2014, prin serviciul contabilitate s-au derulat 
următoarele programe de protecţie educaţională: 

 

PROGRAMUL “BANI DE LICEU” 

În anul şcolar 2013-2014 au beneficiat de bursa “Bani de liceu”, în cuantum de 180 
lei, un număr de 7.479 elevi: 

An şcolar Nr. beneficiari 

2013-2014 7.479 

2012-2013 8.555 

2011-2012 8.853 

2010-2011 8.425 

2009-2010 8.102 

2008-2009 9.298 

  

Suma alocată pentru acest program, a fost de 10.427.503 lei, beneficiarii in iţiali 
fiind de 7.479 elevi, iar la f inele semestrului II, din cauza absenţelor acumulate au rămas 
în program 6.883 elevi, fiind suspendate un număr de 596 burse. 

 

PROGRAMUL EURO 200 

În anul şcolar 2013-2014 beneficiază de acest ajutor un număr de 1.923 elevi. 

An şcolar Nr. beneficiari 

2013 - 2014 1.923 

2012 - 2013 1.816 
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2011 - 2012 2.082 

2010 - 2011 2.807 

2009 - 2010 3.156 

 

   Suma virată firmelor care au livrat tehnica de calcul pe baza bonurilor valorice de 
200 euro a fost de 1.697.194,96 lei. În derularea acestui program nu s-au constatat 
disfuncţionalităţi referitoare la termenele de rezolvarea a contestaţiilor sau de altă natură. 

 

 

MANUALE ŞCOLARE 

Pentru anul şcolar 2013-2014 au fost comandate 415 t it luri de manuale şi un 
număr de 178.623 exemplare repartizate astfel: 

Clasa Titluri comandate Exemplare 
comandate 

I 18 22.465 

II 49 8.119 

III 33 19.507 

IV 52 15.366 

V 30 20.009 

VI 39 23.655 

VII 24 16.587 

VIII 43 24.453 

IX 58 14.029 

1X 69 14.433 

TOTAL 415 178.623 

 

Comenzile de manuale s-au efectuat în luna aprilie 2013, având ca bază de calcul 
numărul de elevi ce studiază pe fiecare disciplină, pentru fiecare clasă în parte, la nivel de 
judeţ. 

Contractele de onorare a comenzilor centralizate cu editurile furnizoare s-au 
încheiat în luna mai. Toate contractele au fost onorate de către edituri în cantităţile şi 
preţurile prevăzute în documente. Onorarea comenzilor de către furnizori s-a făcut 
începând cu data de 01.07.2013 şi s-a încheiat în data de 16.09.2013. 

Valoarea tuturor contractelor încheiate pentru anul şcolar 2013-2014 este de 
811.073.49  lei, din care 735.953.01  lei a fost virată furnizorilor, iar suma de 
75.120.48 lei reprezintă rabatul comercial. 
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Cu suma alocată judeţului Iaşi, s-a acoperit un procent de 100% din necesarul real 
de manuale şcolare, alături de demersul de recuperare a manualelor din anul anterior. 

Toate manualele recepţionate au ajuns în unităţile şcolare până la începutul anului 
şcolar şi au fost distribuite conform graficului, asigurând condițiile unui învățământ de 
calitate, deși diferențele dintre programele școlare și conținutul manualelor s-au 
accentuat, făcând necesară tipărirea unor variante actualizate.  

 

RECHIZITE ŞCOLARE GRATUITE 

 

M.E.N. a aprobat prin Ordinul nr. 42.265/22.04.2013 metodologia şi fondurile  
necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 126/2002 de aprobare a O.G. nr. 33/2001 
privind acordarea de rechizite şcolare gratuite în anul şcolar 2011-2012 şi componenţa 
pachetelor de rechizite şcolare pe fiecare nivel de învăţământ. 

Inspectoratele şcolare efectuează procedurile specifice de achiziţionare a 
rechizitelor şcolare cu respectarea O.U.G. nr. 34/2006. În anul 2013 pentru judeţul Iaşi a 
fost repartizată suma de 1.278.485 lei pentru un număr de 49.874 beneficiari. 

În conformitate cu prevederile legale se acordă rechizite şcolare gratuite elevilor 
din învăţământul de stat, primar şi g imnazial, cursuri de zi, care provin din familii al căror 
venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a f iecărui an este de 
maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. 

În stoc, din anul şcolar 2012-2013 a rămas un număr de 3.029 pachete. 

Numărul in iţial de beneficiari conform situaţiilor transmise la I.S.J. de către unităţile 
şcolare şi numărul de pachete achiziţionate este de 48.659 elevi, în valoare de 
1.246.761,99 lei astfel: 

� Clasa pregătitoare – 5.386 elevi 

� Clasa I – 4.115 elevi 

� Clasele II-IV – 16.288 elevi 

� Clasele V-VII – 17.347 elevi 

� Clasa a VIII a – 5.523 elevi. 

Valoarea unui pachet/elev, defalcată pe fiecare clasă este:  

� clasa pregătitoare – 22,32 lei 

� clasa I – 22,94 lei 

� clasele II-IV –22,32 lei 

� clasele V-VII – 29,46 lei 

� clasa a VIII-a – 28,52 lei. 

Numărul definitiv de beneficiari la data de 01.10.2013 conform situaţiilor transmise 
la ISJ de către directorii de şcoli este de 47.145 elevi, astfel: 

� Clasa pregătitoare – 5.148 elevi 
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� Clasa I – 4.266 elevi 

� Clasele II-IV – 16.051 elevi 

� Clasele V-VII – 16.579 elevi 

� Clasa a VIII a – 5.101 elevi. 

Întrucât în planul de şcolarizare de la 01.11.2013 au existat diferenţe la numărul 
de elevi beneficiari ai programulu i guvernamental de acordare a rechizitelor şcolare 
gratuite faţă de cel estimat, prin nerealizarea numărului prognozat de clase pregătitoare, 
au rămas în stocul I.S.J. un număr de 4.543 pachete rechizite, depozitarea acestora 
facându-se la Depozitul de carte al I.S.J. Iaşi, pentru a fi folosite în anul școlar 2014-
2015. 

În stabilirea necesarului de rechizite pentru anul şcolar 2014-2015 se va lua în 
considerare şi cantitatea de 4.543 pachete de rechizite şcolare nedistribuite în anul şcolar 
2013 – 2014. 

An şcolar Suma alocată (lei) 

2013-2014 1.278.485 

2012-2013 1.362.525 

2011-2012 1.267.347 

2010-2011 1.268.000 

2009-2010 1.094.751 
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CAPITOLUL XII: MUNCĂ, ASIGURĂRI SOCIALE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 
XII.1. Mediul de muncă în județul Iași în anul 2014  
 

� Din punctul de vedere al mediului de muncă, la sfârșitul anului 2014, erau 
înregistraț i în județul Iași - 16464 angajatori (cu 5,7% mai mulț i față de 
02.01.2014) și 165118 salariaț i (cu 3% mai mulți față de 02.01.204). 

 
Categorii de angajatori – 2014   Angajați – 2014  
 

 
 
� În anul 2014, 14000 de zilieri au desfășurat 256600 zile de muncă – în 

medie – 18 zile/ziler/an, echivalent cu 1140 de salariaț i care ar fi lucrat tot 
anul 2014 

 

 
 
Domeniile în care au fost utilizați zilierii în anul 2014: 
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XII.2. Controlul relațiilor de muncă în anul 2014 
 
� Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a realizat în anul 2014, 3988 controale la diferite 

societăți comerciale, unități bugetare, cabinete, asociații și fundații, unități 
cooperatiste, întreprinderi individuale sau familiale și persoane fizice; au fost 
constatate 5676 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de 
remediere sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale (946 sancțiuni 
contravenționale, amenzi contravenționale în valoare totală de 2717650 lei). 

 
Neconformități constatate în domeniul relațiiilor de muncă (măsuri obligatorii):  
 

 
 
 

 

Abateri sancționate cu amendă, în domeniul relațiilor de muncă: 
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XII.3. Combaterea muncii fără forme legale 
 
� Acțiunile de control pentru depistarea și combaterea ”Muncii la negru” s-au desfășurat 

în traficul rutier, pe șantiere de construcții, în c luburi de noapte, pe terenurile agricole 
și forestiere.  

 
 

 
Incidența muncii fără forme legale:  
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XII.4. Situaţia de pe piața muncii din județul Iași  
 

A. Tendințe ale șomajului înregistrat 
B. Tendințe ale ocupării forței de muncă 

 
 

A. Tendințe ale șomajului înregistrat 
 

În anul 2014 rata șomajului înregistrat în județul Iași a urmat un trend descendent de 
la 5,40% în luna ianuarie până la 4,85% în luna decembrie – graficul nr. 1. 

Comparând evoluția aceasta cu cea de la nivel național, se constată că la 31.12.2014 
județul Iași a înregistrat o rată a șomajului mai mică cu 0,44 puncte procentuale față de 
cea înregistrată de ANOFM. 
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 Graficul nr. 1 – Rata șomajului la nivelul jud. Iași comparativ cu nivelul național 
 
 

Luna  
Rata somaj 
–jud. Iași 

Rata somaj - 
nivel national  

Ianuarie 5,40% 5,85% 
Februarie 5,35% 5,84% 
Martie 5,23% 5,57% 
Aprilie 5,17% 5,14% 
Mai 5,11% 4,92% 
Iunie 5,03% 4,88% 
Iulie 4,97% 5,10% 
August 4,97% 5,13% 
Septembrie 4,95% 5,11% 
Octombrie 4,91% 5,13% 
Noiembrie 4,86% 5,18% 
Decembrie 4,85% 5,29% 

 
 

 
 Graficul nr. 2 – Numărul șomerilor înregistrați în jud. Iași comparativ cu nivelul național 
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Anul 2014 

Numar 
someri - 
județul 
Iasi 

Numar 
someri -  
nivel 
national 

Ponderea 
somerilor 
din 
judetul 
Iasi in 
total 
someri 

Ianuarie 16267 529132 3,07% 

Februarie 16111 528041 3,05% 
Martie 15758 503702 3,13% 

Aprilie 15589 464814 3,35% 
Mai 15408 444693 3,46% 

Iunie 15169 441601 3,44% 
Iulie 14968 460990 3,25% 

August 14992 463865 3,23% 
Septembrie 14915 461822 3,23% 

Octombrie 14790 463629 3,19% 
Noiembrie 14655 468849 3,13% 

Decembrie 14612 478338 3,05% 
 

 
Definitoriu pentru anul 2014 este faptul că, ponderea şomerilor neindemnizaţi a 

fost net superioară celor indemnizaţi, respectiv 80% comparativ cu 20% raportat la 
numărul total de șomeri.   
 

 
Graficul nr. 3 – Distribuția șomerilor în funcție de tipul de indemnizație 
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Anul 2014 
Luna Șomeri 

indemnizati 
Șomeri 
neindemnizati 

Ianuarie 4218 12049 
Februarie 3942 12169 

Martie 3499 12259 
Aprilie 2764 12825 

Mai 2395 13013 
Iunie 2306 12863 

Iulie 2256 12712 
August 2714 12278 

Septembrie 2921 11994 
Octombrie 3186 11604 

Noiembrie 3275 11380 
Decembrie 3259 11353 

 
 

Din punct de vedere al nivelului de educație, în anul 2014, ponderea cea mai 
ridicată a şomerilor  se regăseşte în segmentul persoanelor care au absolvit până la 8 
clase sau şcoala profesională inclusiv.   
 

 
Graficul nr. 4 –Evoluția șomerilor în funcție de nivelul de educație 
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Luna 
 
 
 
 

Studii primare, 
gimnaziale, 

profesionale, din 
care: pana la 

scoala generala 
incompleta 

Studii liceale şi 
postliceale 

Studii 
superioare 

Ianuarie 12530  (3455) 2708 1029 

Februarie 12676  (3500) 2456 979 

Martie 12685  (3546) 2174 899 

Aprilie 12945  (3655) 1854 790 

Mai 12981  (3676) 1680 747 

Iunie 12600  (3572) 1862 707 

Iulie 11773  (3304) 2452 743 

August 11704  (3266) 2507 781 

Septembrie 11545  (3182) 2608 762 

Octombrie 11599  (3223) 2459 732 

Noiembrie 11570  (3214) 2351 734 

Decembrie 11679  (3247) 2219 714 
 

Se observă că aproximativ 80% din numărul total de şomeri au absolvit până la 
şcoala profesională şi doar 5,25 % au studii superioare. 
 

Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost mai rid icată în rândul 
populației din mediul rural, peste 75% din totalul de șomeri, cu mențiunea că beneficiarii  
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 
completările ulterioare, constituie marea parte dintre aceștia, cu următorul profil 
ocupațional: fără studii sau cu studii incomplete și vârsta peste 50 ani. 
 

 
  Graficul nr. 5 – Structura șomerilor după mediul de proveniență 
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După anul 2008 s-a observat o creștere accentuată a șomajului și în rândul tinerilor 
la n ivelul UE fapt pentru care toate cele 28 de state membre au prezentat planurile de 
punere în aplicare a GARANȚIEI PENTRU TINERET și s-au făcut primii pași către 
înființarea sistemelor de garanție pentru tineret. 

Logica acestui program este foarte simplă: să garanteze că niciun tânăr nu rămâne 
șomer sau inactiv pentru mai mult de 4 luni, iar serviciu l public de ocupare trebuie să-i 
ajute să dobândească și să-și dezvolte competențele care să le permită să acceadă la un 
loc de muncă adecvat. 

Un factor îngrijorător este reprezentat de creșterea numărului de tineri (15-24 ani) 
care nu sunt ocupați, în educație sau formare, așa numiții NEETS, fapt care indică 
dificultăți în tranziția de la sistemul de educație la piața muncii și reprezintă una dintre 
categoriile cărora ar trebui să li se acorde o atenție deosebită în perioada 2015-2020. 

 
   Graficul nr. 6 – Distribuția șomerilor pe grupe de vârstă 
 
 

Grupe de vârstă 

Anul 2014  
Pers. 
<25 
ani 

Pers.    
25-29 
ani 

Pers.      
30-39 
ani 

Pers. 
40-
49 
ani 

Pers. 
>50 
ani 

Ponderea 
persoanelor 
sub 25 ani in 
total someri  

% 

Ianuarie 2501 1073 3632 4435 4626 15,37 

Februarie 2172 1060 3697 4495 4687 13,48 

Martie 1971 1022 3678 4417 4670 12,51 

Aprilie 1720 991 3672 4473 4733 11,03 

Mai 1593 947 3653 4434 4781 10,34 

Iunie 1737 914 3534 4305 4679 11,45 

Iulie 2387 858 3297 4050 4376 15,95 
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August 2562 841 3185 4030 4374 17,09 

Septembrie 2791 830 3075 3935 4284 18,71 

Octombrie 2649 837 3112 3961 4231 17,91 

Noiembrie 2542 887 3117 3916 4193 17,35 

Decembrie 2417 856 3142 4001 4196 16,54 
 
 

B. Tendințe ale ocupării forței de muncă 
 

În anul 2014 angajatorii au declarat în conformitate cu prevederile art. 10 din   
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 
de muncă cu modificările şi completările ulterioare, 15.359 locuri de muncă vacante. 

       Graficul 
nr. 7 – Locuri de muncă vacante pe domenii de activitate 

 

 
 Graficul nr. 8 – Ponderea locurilor de muncă vacante pe domenii de activitate 
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 Graficul nr. 9 – Număr persoane ocupate pe domenii de activitate 
 
 
 

 
 Graficul nr. 10  – Ponderea persoanelor ocupate pe domenii de activitate 
 
 
XII.5. Acțiuni de integrare pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă 

 Obiectivul general al  Programulu i pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2014, a 
fost încadrarea în muncă a cel puţin 11.600 de persoane la nivelul județului Iași. 
Urmare a implementării pachetului de servicii de ocupare au fost încadrate 12.259 
persoane, ceea ce reprezintă 105,68% față de cât s-a programat. 
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� Servicii de informare și consiliere profesională 
 

 Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea  
desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare 
măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special 
formarea profesională.  

 Pe parcursul anului 2014 au beneficiat de servicii de informare și consiliere 
profesională oferite de AJOFM Iași, 29.492 persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, dintre care 23.836 persoane nou intrate. Dintre persoanele nou înregistrate, 
informate și consiliate de funcționarii AJOFM Iași, circa 60% au fost bărbați și 40% femei. 
 
 
� Servicii de medierea muncii 
 

 Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 9.341 persoane, 
din care: 
• 5.496 persoane încadrate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 
• 3.845 persoane încadrate cu contract de muncă pe perioadă determinată. 
 Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută în mod  evident şi de organizarea 
burselor locurilor de muncă. Prin intermediul acestora au fost încadrate 575 persoane, 
după cum urmează :  
• 401 persoane la Bursa generală a locurilor de muncă din data de 11 aprilie 

2014 – evaluare la o lună,  
• 174 persoane la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi din data de 26 

septembrie 2014 – evaluare la o lună. 
 În anul 2014 numărul persoanelor ocupate prin intermediul burselor locurilor de 
muncă a reprezentat 6,15 % din totalul persoanelor ocupate prin medierea muncii. 
 
 
� Servicii de formare profesională 

 
 Prin Centrul de Formare Profesională Propriu, în decursul anului 2014 au fost 
cuprinse în programe de formare de 1.564 persoane, dintre care:  
• 1.496 șomeri; 
• 29 persoane aflate în detenție; 
• 39 persoane care suportă contravaloarea cursurilor. 
 
 Din cei 1.496 șomeri înregistrați, participanți la programe de formare profesională 
gratuite, au absolvit 814 șomeri, respectiv 54,41% și 107 persoane au încheiat 
contracte individuale de muncă. În anul 2014 structura programelor de formare 
organizate de AJOFM Iași este, cu precădere pentru calif icare de Nivel I, II sau III, la care 
pot participa persoane cu studii primare și/sau medii.  
 Cursurile s-au organizat ținând cont, pe de o parte de cererea pieții muncii și pe de 
altă parte de solicitările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
 Cele mai multe programe de formare profesională gratuite au fost organizate în 
următoarele meserii/ocupații: Comerț (173 persoane), Frizer-Coafor-Manichiurist-
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Pedichiurist (145 persoane), Agent Paza si Ordine (33 persoane), Bucătar (121 persoane), 
Inspector Resurse Umane (78 persoane), Ajutor Mecanic (37 persoane),  
 Operator introducere validare şi prelucrare date (38 persoane), Contabil (48 
persoane), Manager Proiect (48 persoane), Lucrător în cultura plantelor (235 persoane). 
 
 
� Încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 
 
 Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor vizează, deopotrivă, ambele 
segmente ale pieţei muncii: angajator şi absolvent.  
 
 Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 
absolvenţilor de învăţământ, diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel 
angajat, au avut  un aport important la ocuparea tinerilor înregistraţi în evidenţele 
agenţiei. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active 
destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de 
studii, bursa locurilor de muncă destinată absolvenţilor a făcut posibilă angajarea a 1506 
absolvenţi, după cum urmează: 
• 640 absolvenţi (42,5 %) prin încheierea de contracte individuale de muncă pe 

perioadă nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă;  
• 866 absolvenţi (57,5%) prin încheierea de contracte individuale de muncă, dar fără 

subvenţionarea locului de muncă.  
 
 Din cei 640 absolvenţi angajaţi prin măsura de subvenţionare a locului de 
muncă, 79 sunt absolvenţi de învăţământ profesional, 112 sunt absolvenţi de învăţământ 
liceal şi 449 sunt absolvenţi de învăţământ superior. O contribuţie importantă la 
încadrarea în muncă a abso lvenţilor a fost organizarea, la nivel județean, a Bursei 
locurilor de muncă pentru absolvenţi, în data de 26 septembrie 2014, în doua locaţii 
din judeţul Iaşi, respectiv Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Iaşi si Casa de 
Cultură Mihail Sadoveanu din Municipiul Paşcani. Din totalul celor 1.520 participanţi la 
bursă, 1.140 au fost absolvenţi. Dintre aceştia, au fost selectaţi în vederea încadrării 
în muncă 914 absolvenţi, din care 174 au fost şi încadraţi. 
 
 În anul 2014, au beneficiat de prime neimpozabile de încadrare acordate din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 157 absolvenţi de învăţământ care s-au încadrat 
pentru o perioadă mai mare de 12 luni iar 30 abso lvenţi au beneficiat de completarea 
veniturilor ca urmare a încadrării  înainte de expirarea indemnizaţiei de  şomaj. 
 
 Conform prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 
elevilor şi studenţilor, A.J.O.F.M. Iaşi a venit în întâmpinarea angajatorilor şi în anul 2014, 
prin finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor cu salariile generate de 
încadrarea de către angajatori a 32 studenți şi 13 elevi pe perioada vacanțelor. 
 
 
� Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri 

unici susţinători ai familiilor monoparentale 
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 Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici 
susţinători ai familiilor monoparentale continuă să constituie una din problemele pieţei 
forţei de muncă şi este în atenţia serviciu lui public de ocupare. 
 În anul 2014 au fost încadrate în muncă 2.653 persoane cu vârsta de peste 45 
ani şi 385 şomeri unici întreţinători de familie monoparentală, din care 612 
persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează persoane din aceste 
categorii. De asemenea,  au fost încadrate, cu subvenţionarea locului de muncă, un 
număr de 11 persoane care mai au 5 ani până la pensie. 
 
 
� Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 
 
 Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare sau de 
instalare, după caz. Măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă de 
muncă din anumite zone,regiuni sau sectoare de activitate. Prin acordarea de prime de 
mobilitate au fost ocupate în muncă 28 de persoane, astfel: 18 persoane ca urmare a 
încadrării într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea unde au 
avut domiciliu l, iar 10 persoane care, ca urmare a angajării lor, si-au schimbat 
domiciliul. 
Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de 
vârstă între 25 – 35 ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum 
urmează: 

•     4 persoane au vârsta sub 25 ani; 
•    12 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani; 
•     4 persoane cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;  
•     8 persoane cu vârsta peste 45 ani. 

Din totalul persoanelor ocupate prin această măsură activă 15 sunt bărbaţi, 13 sunt 
femei, iar 19 au studii superioare. 
 
 
XII.6. Munca în străinătate 
 
� Plasarea cetăţenilor români în străinătate - Rețeaua EURES 
 
 AJOFM Iași, în calitate de serviciu public de ocupare, este membru al reţelei EURES 
din anul 2007. EURES este reţeaua de cooperare între serviciile publice de ocupare 
europene şi alţi parteneri implicaţi pe piaţa muncii (sindicatele şi organizaţiile patronale), 
coordonată de Comisia Europeană şi are ca principal obiectiv facilitarea liberei circulaţii a 
lucrătorilor în cadrul Spaţiului Economic European şi Elveţia.  
 Atingerea acestui obiectiv se realizează prin transparenţa informaţiilor referitoare la 
locurile de muncă vacante precum şi la condiţiile de muncă şi de viaţă din statele SEE, 
transparenţă realizată atât prin componenta umană a reţelei (consilierii EURES) cât şi prin 
componenta tehnică (portalul european EURES al locurilor de muncă vacante). 
 Prin intermediul reţelei EURES au fost primite şi promovate în anul 2014 
peste 2.900 locuri de muncă vacante.  La AJOFM Iaşi 205 persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă în state europene s-au adresat consilierului EURES 
(prin audienţă, e-mail sau telefonic) pentru găsirea unui loc de muncă în 



 253 

diverse state europene. Cele mai solicitate ţări ca destinaţie de muncă ale căutătorilor 
de locuri de muncă au fost Spania, Danemarca, Germania, Norvegia. 
 Distribuţia pe nivele de instruire a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
este următoarea: 

• 32,8% sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 
• 35,5% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale, 
• 31,7% sunt persoane cu studii superioare. 

 
 Solicitările lor au fost orientate cu preponderenţă pentru locuri de munca în 
agricultură, construcţii, industria prelucrătoare, industria hotelieră, dar au existat şi 
solic itări pentru locuri de muncă înalt calificate (ingineri IT, doctori, etc.). EURES Iaşi a 
desfăşurat o campanie susţinută de informare şi comunicare asupra oportunităţilor 
de ocupare oferite de reţeaua EURES.  
 Suportul material al informaţiilor diseminate l-au constituit diverse broşuri şi p liante 
referitoare la serviciile EURES, la condiţiile de muncă şi de viaţă din România (destinate 
lucrătorilor d in UE/SEE interesaţi în găsirea unui loc de muncă în România) dar şi la 
condiţiile de muncă şi de viaţă din diverse state europene (dedicate cetăţenilor români 
aflaţi în căutarea unui loc de muncă în UE/SEE), precum şi diverse materiale informative.  
În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES 
sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, în 
gestionarea migraţiei legale.  

 
 

� Coordonarea sistemelor de securitate socială 
                           
 Începând cu data de 01.05.2010, în relaţia cu statele membre UE, au devenit 
aplicab ile prevederile Regulamentelor (CE) 883/2004, respectiv (CE) 987/2009 privind 
„coordonarea modernizată a securităţii sociale din Uniunea Europeană”. Noile norme 
privind coordonarea securităţii sociale sunt aplicate de toate Statele Membre ale UE. 
 
Principalele prevederi în domeniul prestaţiilor de şomaj se referă la: 
• Totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de activitate independentă 

realizate în diferite state membre în vederea stabilirii dreptului şi duratei de acordare a 
prestaţiilor de şomaj într-un alt stat membru, cu condiţia ca persoana în cauză să fi 
realizat cel mai recent astfel de perioade în conformitate cu legislaţia în baza căreia se 
solic ită prestaţia. 

• Atestarea/certificarea perioadelor de asigurare, activitate salariată sau independentă 
care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj. 

• Menţinerea dreptului la prestaţii în perioada în care şomerul se deplasează într-un alt 
stat membru decât cel care a stabilit dreptul, pentru a îşi căuta un loc de muncă adică 
exportul prestaţiei de şomaj dintr-un stat membru în alt stat membru. Perioada de 
„export” a prestaţiei poate fi extinsă de instituţia competentă de la 3 luni la maximum 
6 luni. 

• Precizări specifice şomerilor rezidenţi în alt stat membru decât statul competent. 
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• Funizarea de informaţii referitoare la membrii de familie cu domiciliul în România ai 
persoanei care solic ită şomaj în alt stat membru, pentru a fi luaţi în calcul la stabilirea 
cuantumului prestaţiei de şomaj. 

  
 În anul 2014, funcţionarul public cu atribuţii în ap licarea prevederilor 
Regulamentelor (CE) 883/2004, respectiv (CE) 987/2009 a emis următoarele tipuri de 
documente: 
• 52 formulare E301 privind certificarea perioadelor de încadrare în muncă, respectiv 

perioadelor de asigurare pentru şomaj în vederea totalizării perioadelor de asigurare şi 
deschiderii dreptului la şomaj în statul în care şi-a desfăşurat ultima dată activitatea; 

• 60 formulare E302 care cuprind informaţii referitoare la membrii de familie af laţi în  
întreţinerea solic itantului af lat în şomaj, pentru a fi luaţi în considerare pentru calculul 
prestaţiilor; 

• 25 formulare U009 care cuprind informaţii referitoare la data înregistrării şomerului în 
statul de domiciliu/reşedinţă şi adresa acestuia din România. Aceste formulare se emit 
şi se eliberează în cel mai scut timp de la data primirii documentului portabil U2 emis 
de statul care a stabilit şi autorizat exportul prestaţiei de şomaj. Statele care au 
autorizat exportul prestaţiei de şomaj au fost: Danemarca, Marea Britanie, Italia, 
Grecia, Portugalia, Finlanda, Franţa, Spania şi Cipru. 

 
XII.7. Bugetul asigurărilor pentru șomaj 
 
 Volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi 
structura acestora, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe destinaţii la cheltuieli, au 
fost aprobate prin Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014, fiind modificată ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 si Ordonanta nr. 10/2014 privind 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.  
 
 Execuţia bugetului asigurărilor pentru șomaj la data de 31.12.2014, se prezintă 
astfel:                                                                                                                              

Indicator Programat  
– lei-  

Realizat 
– lei -  

% 

Venituri 35.965.000 36.125.092 100.45 
Cheltuieli 42.043.100 39.071.210 92.93 
Excedent (+)/Deficit (-) (6.078.100) (2.946.118)  

   
 Față de prevederile bugetare inițiale definitive, gradul de realizare al veniturilor 
bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 100,45%. Gradul de execuție al cheltuielilor 
bugetului asigurărilor pentru șomaj față de prevederile bugetare definitive, este de 
92,93%. 
 
 Trebuie menţionat că în anul 2014, potrivit legii bugetare anuale, nivelul 
contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost stabilit la 0.5% pentru 
contribuţia datorată de angajatori şi persoanele juridice şi f izice asimilate 
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acestora, 0.5% pentru cea datorată de salariaţi şi 1% pentru cea datorată de 
persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj. 
 
 În transpunere grafică, execuţia bugetară la data de 31.12.2014 se prezintă după 
cum urmează: 

 
Graficul nr. 11 – Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj - pentru cheltuieli și 
venituri2          
 
 
 
 
 
 Structura cheltuielilor cu asistența socială care dețin ponderea în totalul cheltuielilor 
înregistrate în anul bugetar 2014, se prezintă astfel: 
 
 
DENUMIRE CAPITOL BUGETAR 

SUMA 
– lei- 

Asigurări sociale (indemnizaţie şomaj) 16.470.010 

Ajutoare sociale ( art. 93^4 din Legea 76/2002) 41.436 

Ajutoare sociale (plăți conform art.72,73, 74,75, 80,84,85  din 
Legea 76/2002, plăți conform Legii 72/2007si plati conform 
Legii 335/2013) 

7.139.568 

Ajutoare sociale în natură (abonamente şomeri si analize 
medicale şomeri înscrişi la cursuri de formare profesionala) 

358.721 

TOTAL 24.009.735 
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Graficul nr. 12 - Structura cheltuielilor cu asistența socială înregistrate în anul bugetar 
2014 
  
 Pe ansamblu, situaţia cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în 
anul 2014, în vederea realizării măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă, se 
prezintă astfel:         
             
                                                                                                                                   lei 
  
Mãsura activã 

Prevederea 
bugetară 
definitive 
la 
31.12.2014  

Execuţia 
bugetară 
la 
31.12.2014 

  
% 

Formare profesională 1.049.000 1.006.016 95,90 
Plati pentru prevenirea si combaterea 
marginalizarii sociale 

 50.000 41.436 82,87 

Stimularea angajării abso lvenţilor 92.750 
Stimularea angajării înainte de expirarea 
perioadei de şomaj 

 
264.265 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă 
 

54.500 

Stimularea angajării de şomeri aparţinând 
unor categorii defavorizate 
Stimularea angajatorilor care angajeaza 
absolventi 
Plăţi conform Legea 72/2007 

 
 
7.140.000     3.062.985 

 
3.571.427 
 
17.385 

 
 
99,99 
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Plati pentru  pregatirea profesionala a 
absolventilor ( art.84) 
 
Plăţi ajutor financiar catre angajatori  
(art. 84.1) 
 
Plati conform Legii 335/2013 

 
668 
 
 
72.813 
 
 
2.775 
 

Plati pentru stimularea crearii de locuri de 
munca  
 

490.000 
 

489.059 
 99,81 

Total 8.729.000 8.676.079 99,39 
 
 
XII.8. Pensii și alte drepturi de asigurări sociale  
 
� Informaţii şi indicatori privind numărul pensionarilor, tipuri de pensie, 

valori medii ale pensiilor 
 

În evidenţele C.J.P. IAŞI la sfârşitul anului 2014 se află: 
� 147.737 pensionari din sectorul de stat; 
� 26.988 pensionari din sectorul agricol; 
� 20.889 beneficiari de legi speciale. 
 
 
NUMĂRUL TOTAL al pensionarilor – jud. Iaşi - 2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Număr total pensionari – 
jud. Iaşi 

185.002 182.124 178.601 175.352 174.725 

 
După numărul total al pensionarilor, judeţul Iaşi se află pe locul 5 din total 
judeţe. 
 
 
Numărul pensionarilor din sectorul de stat - 2014 

Categorii de pensii din sectorul 
de stat 2010 2011 2012 2013 2014 

pensionari pentru limită de vârstă 102.441 104.44
2 

105.524 108.460 111.133 

pensionari anticipat şi anticipat 
parţial 

4.352 4.569 4.277 4.055 3.811 

pensionari de invaliditate 23.672 21.350 20.039 18.050 16.943 
pensionari urmaşi 16.072 15.967 15.629 15.439 15.850 

TOTAL 146.53
7 

146.3
28 

145.46
9 

146.00
4 

147.73
7 

 Sursa: Rapoartele statistice lunare/trimestriale ale CNPP 
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Numărul pensionarilor din sectorul agricol – 2014 
 

Categorii de pensii din sectorul 
agricol 2011 2012 2013 2014 

pensionari pentru limită de vârstă 31.29
5 

30.013 26.831 24.73
4 

pensionari de invaliditate 379 306 104 83 
pensionari urmaşi  2.986 2.813 2.413 2171 
TOTAL 34.6

60 
33.13
2 

29.34
8 

26.98
8 

 
Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul de stat (lei) 
 

Categorii de pensii 2011 2012 2013 2014 
pensie pentru limită de 
vârstă 

870 870 902 937 

pensie anticipată 965 953 991 1039 
pensie anticipată parţial 655 607 582 605 
pensie de invaliditate 562 551 553 564 
pensie de urmaş 358 364 383 397 
PENSIA MEDIE 761 765 796 827 

 
 Pensia medie (stat), comparativ jud. Iaşi – nivel naţional (lei) 
 

 2011 2012 2013 201
4 

PENSIA MEDIE – jud. Iaşi 761 765 796 827 
PENSIA MEDIE – nivel naţional 773 778 811 844 

 Judeţul Iaşi este pe locul 15 pe ţară în funcţie de nivelul pensiei medii 
 

Structura beneficiarilor de legi speciale 

 

În cursul anului 2014 s-au soluţionat 6772 cereri de stabilire de drepturi noi de 
pensie conform Legii 263/2010 şi 9553 cereri de recalculare de drepturi de 
pensie. 
Cererile de recalculare au avut ca obiect modificarea drepturilor de pensie prin : 
- adăugări de stagii realizate după pensionare ; 
- adăugări de grupe de muncă ; 
- adăugări de sporuri la salarii. 
Pe lângă astfel de recalculări, s-au emis decizii de modificare a drepturilor de pensie 
ca urmare a schimbării gradului de invaliditate, a scoaterii d in drepturi a unor 
urmaşi. 
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Pensii comunitare 
 

În anul 2014 s-au emis un număr de 260 de decizii conform regulamentelor 
europene şi s-au transmis  387 de formulare E205RO conform tabelului de mai 
jos: 

Nr. de pensii stabilite 
conform 

regulamentelor 
europene 

 

Institutia de 
instrumentar

e 
 ( la care s-a 

depus 
cererea de 

pensie ) 
 

Nr. 
dosarelor 
de pensie 

comunitară 
complete 

inregistrate 
la CTP Iasi 

in anul 
2014 si 
anterior 

anului 2014 
(cuprinzând 
formularele 
E202/ E203 

/ E204, 
E205 şi 

eventual 
E210) 

Nr. de 
formulare 
E 205 RO 
privind 

cariera de 
asigurat în 
România 
transmise 

în 
străinătate 

Pensii 
naţionale 

Pensii 
comunitare 

Nr. decizii 
de 

respingere 

România 177 177 82 83 12 
Germania 11 43 6 2 3 

Italia 33 105 20 8 5 
Austria 4 5 1 1 2 
Franţa 1 3 1 0 0 
Grecia 1 3 1 0 0 
Spania 23 41 14 1 8 
Ungaria 2 2 0 0 2 
Cipru 2 2 0 0 2 

Suedia 4 4 2 1 1 
Belgia 1 1 0 0 1 
Anglia 1 1 1 0 0 
TOTAL 260 387 128 96 36 

 
În anul 2014 s-au emis un număr de 208 decizii de recalculare în conformitate cu 
prevederile Legii 263/2010 si Regulamentelor (CE)nr.883/2004 şi 987/2009, 
recalculări ce au avut ca obiect modificarea drepturilor de pensie prin : 
• adăugari de stagii realizate după pensionare ; 
• adăugări de grupe de muncă ; 
• adăugări de sporuri la salarii ; 
• schimbare grad invaliditate ; 
• scoaterea din drepturi a unor urmaşi. 
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În vederea solutionarii cererilor constituite in conformitate cu prevederile 
Regulamentelor (CE)nr.883/2004 şi 987/2009 in anul 2014 s-au intreprins un numar 
de 1355 demersuri intermediare. 

 

Pensii stabilite conform acordurilor in domeniul securitatii sociale la care 
Romania este parte 

 

 Incepand cu 01.09.2011 a intrat in vigoare Acordul dintre Romania si  
Republica Moldova in domeniul securitatii sociale , semnat la Bucuresti la 27 aprilie  
2010 , ratificat prin Legea nr.130 din 23 iunie 2011 . In aplicarea acestui acord in 
anul 2014 s-au constituit un numar de 13 dosare din care pentru 10 dosare 
institutia de instrumentare a fost CJP Iasi iar pentru 3 Republica Moldova. Au fost 
emise un numar de 7 decizii, 1 decizie de respingere si 6 decizii de stabilire de 
drepturi de pensie. 

 Începând cu 01.11.2011 a intrat in vigoare Acordul în domeniul securităţii  
sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, ratificat 
prin Legea nr.183 din 14 octombrie 2010.  În aplicarea acestui acord în anul 2014 
s-au primit un număr de 4 solicitări de recunoaştere de stagiu care nu au 
fost soluţionate întrucat actele transmise au fost incomplete . 

 Începând cu 01.01.2013 a intrat în vigoare Acordul între Romania şi Statul 
Israe l în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim, la data de 28 februarie  
2011 şi ratificat prin Legea nr. 150 din 23 iulie 2012. În aplicarea acestui acord, în 
anul 2014 s-au constituit un număr de 84 dosare din care, pentru 75 instituţia 
de instrumentare este C.J.P. Iaşi, iar pentru 8 Israel. Au fost emise 2 decizii de 
stabilire drepturi pensie şi au fost transmise formularele necesare (cereri şi 
recunoaşterea stagiului de cotizare realizat în Romania) pentru 118 dosare . 

Legi speciale 

 În cursul anulu i 2014, s-au primit de 533 cereri de stabilire a indemnizaţiilor 
prevăzute de legi speciale (înscrieri noi sau recalculări) din care au fost soluţionate 
462 cereri, astfel: 
 

Tipul cererii Cereri soluţionate 
- ajutor de soţ supravieţuitor conform Legii 
nr. 578/2004 

165 

- indemnizaţii prevăzute Decretul–Lege nr. 
118/1990 

9 

- indemnizaţii prevăzute Legea nr. 189/2000 80 

- indemnizaţiilor prevăzute Legea nr. 
309/2002 

69 

- indemnizaţii prevăzute Legea nr.8/2006 13 

- indemnizaţii prevăzute Legea nr. 44/1994 121 
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- indemnizaţii prevăzute de Legea nr. 
341/2004 5 

TOTAL 462 

 

� Plata drepturilor de pensii şi a indemnizaţiilor 
 
Activitatea de plăţi prestaţii s-a concretizat prin punerea în plată a pensiilor de 
asigurări sociale, indemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de 
recalculare ca urmare a deciziilor emise de către serviciul stabiliri prestaţii precum şi 
întocmirea şi actualizarea fişelor de evidenţă a  drepturilor pensionarilor cu toate 
modificările intervenite în timp privind cuantumul drepturilor, date de identificare, 
modalitate de plată, drepturi neachitate, reordonanţări, reţineri, suspendări, 
transferuri. 
 
− Numărul   total de tranzacţii este de 37.358, din care: 
- comunicări de drepturi noi şi modificări/ recalculări de pensii şi indemnizaţii - 
19.115; 
- modificări de adrese, modificări de nume, schimbarea modalităţii de plată, corecţii 
CNP,  
acordare taloane  CFR, comunicări în conturi, etc. - 13.827; 
- înfiinţarea şi lichidarea de popriri - 4416; 
− Număr de pensionari pentru care s-au reordonanţat pensii neachitate 1.194; 
− Număr de dosare de pensie şi indemnizaţii transferate în alte judeţe 224; 
− Număr de dosare de pensie şi indemnizaţii preluate de la alte judeţe 266; 
− Număr de dosare de pensie la care s-au făcut popriri 3781; 
− Număr de documente supuse vizei CFP 41.387; 
− Număr de dosare de pensie pentru care s-au emis şi scadenţat certificate de viaţă 

si procuri 268; 
− Număr de adeverinţe privind calitatea de pensionar 1.395; 
� Număr de ajutoare de deces acordate 6.967. 
 
         În anul 2014 s-au înregistrat şi acordat un număr de 6.967 ajutoare de 
deces, însumând  o valoare de 15.894.814 lei. Se observă o creştere cu 174  
ajutoare de deces faţă de anul 2013.  
� lunar, sunt operate aproximativ 3.781  reţineri din pensii în baza tit lurilor 

executorii comunicate de executorii judecătoreşti sau bancari, DGFP, Cooperative 
de credit, primării, rate CAR-pensionari, pensii de întreţinere, etc, în urma acestor 
reţineri fiind necesare răspunsuri de confirmare a reţinerilor pentru executori şi 
instituţiile care au solicitat aceste reţineri precum şi viramentele aferente;  

�  lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a scutirii de la 
plată abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale. De această 
facilitate au beneficiat, în medie, un număr de 4714 persoane, valoarea 
totală a sumei decontate la ROMTELECOM în anul 2014 fiind de 
1.851.481 lei. 

� lunar, s-a efectuat verificarea persoanelor care beneficiază de OUG nr.6/2009 şi 
care au modificări de punctaj la pensia de bază sau beneficiază de alte drepturi 
de pensie.  
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 Faţă de anul 2013, când erau în evidenţa C.J.P. Iaşi 23.532 de astfel de beneficiari,  
se observă o scădere a numărului de pensionari care beneficiază de indemnizaţie 
socială minim garantată pentru pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de 
stat, întrucat începând cu ianuarie 2014 valoarea punctului de pensie a crescut la 
790,7 lei. 
 
        Beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari – DECEMBRIE 2014 = 
21.000 beneficiari 

 
  
� Pentru beneficiarii de reduceri pe transportul auto în baza unor legi speciale, 

conform Ordinului MMSF nr. 97/2003, C.J.P. Iaşi a verificat condiţiile acordării 
gratuităţii pentru fiecare persoană şi a achitat contravaloarea acestora către 
firmele de transport: 

- pentru beneficiarii  Decret-lege nr. 118/1990 – valoare decontată – 125.129 
lei; 

- pentru beneficiarii Legii nr. 189/2000 – valoare decontată  - 740.323 lei. 
 
Plata pensiilor în cont 

 TOTAL 
Plăţi în România 69.039 (36,41% din total beneficiari – 

pensii şi indemnizaţii 189.633) 
Plăţi în străinătate 230 

 

� Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă 
 
În anul 2014 s-a  înregistrat un număr similar cu cel din 2013 al 
propunerilor la pensie de invaliditate după cum reiese din tabelul 
următor:  
 

Anul 2012 2013 2014 
Propuneri - Cazuri  

noi 
1214 1625 1630 

Incadrati in grade de 
invalid itate 

1081 1450 1443 

Cazuri respinse 133 175 187 
  

Statutul persoanelor la momentul expertizării medicale cu privire la 
pierderea capacităţii de muncă 

Provenienţa 2011 2012 2013 2014 

Pensionari din sistemul public 
(Asig. Soc. de STAT) 

Pensionari agricultori 

Numar 
beneficiari 

Valoare medie 
suportata de la BS 

Numar 
beneficiari 

Valoare medie 
suportata de la BS 

14.253 106 6.747 72 
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Proveniţi din 
activitate 

287 
33,37% 

244 
22,57% 

280 
17,23% 

248 
15,21% 

Din afara activitatii 573 
66,62% 

837 
77,43% 

1345 
82,77% 

1382 
84,79% 

      
 Adresabilitatea celor 1630 a cazurilor noi in 2014 conform arondării existente la 
fiecare cabinet de expertiză medicală a  fost astfel: 
 

Cabinet Încadraţi în grad 
de invaliditate 

Respinşi TOTAL 

Cabinet 1 327 68 395 
Cabinet 2 336 55 391 
Cabinet 3 405 29 434 
Cabinet 4 375 35 410 

 
 Cele 1443 de cazuri noi înscrise pe parcursul anului 2014 sunt încadrate în grade 
de invaliditate astfel:   

Grad de invaliditate Număr cazuri 
Gr. 1 243 (17%) 
Gr. 2 655 (46%) 
Gr. 3 545 (37%) 

 
 Numărul dosarelor rămase în evidenţa Serviciului de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă la sfârşitul anului 2014 este de 18.404. Din cele 
18.404 de dosare 13.762 sunt revizuibile, iar 4642 sunt nerevizuibile.   
 
 Cele 13.762 de dosare revizuibile sunt încadrate astfel pe grade de invalid itate:  

Grad de invaliditate Număr cazuri 
Gr. 1 948 (7%) 
Gr. 2 5699 (41%) 
Gr. 3 7115 (52%) 

  
 Principalele afecţiuni invalidante pentru cazurile aflate în evidenţă în 2014 au fost 
reprezentate astfel: 
- grupa bolilor psihice 5651 (30%); 
- grupa bolilor sistemului nervos 2901 (15%); 
- grupa afectiunilor cardiac 2794 (15%); 
- grupa bolilor digestive 1580 (9%). 
  
 Conform criteriilor de încadrare în grade de invalid itate şi a normelor metodologice 
de aplicare a acestora pe parcursul anului 2014, persoanele evaluate la termen au 
evoluat astfel: 
 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 
Ameliorări 1.960 2.844 752 342 214 
Depensionări 372 642 238 107 102 
Agravări   488 513 387 
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� Activitatea privind accidentele de muncă şi bolile profesionale 
 
Evoluţia numãrului de accidente de muncã şi boli profesionale confirmate în perioada 
2009-2014 ale angajatorilor care au sediul social in judetul Iasi : 

Tipuri de risc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
accidente cu incapacitate 
temporarã de muncã 

67 71 79 92 79 40 

accidente soldate cu deces 10 8 5 7 8 3 
accidente soldate cu 
invalid itate 

2 2 1 2 2 1 

boli profesionale 23 10 9 11 10 4 
- au fost consiliate un numãr de 24 societãţi si au fost întocmite 126  fişe de 
prevenire care au fost înaintate acestora. 
 

� Activităţi financiar-economice şi de evidenţă a contribuabililor 
 

Numărul mediu de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de stat 
pe bază de contract individual de muncă a fost în anul 2014 de 152.240, 
corespunzător unui  număr  de 13.684 angajatori.  

Numărul mediu de persoane 
asigurate în sistemul asigurărilor 

sociale de stat pe bază de contract 
individual de muncă 

Număr mediu angajatori din 
judeţul Iaşi 

152.240 13.684 
În anul 2014 au încheiat contracte noi de asigurare socială, conform Legii nr. 

263/2010,  904 persoane, au reziliat contracte de asigurare un număr de 1168 
persoane, astfel încât la sfârşitul  anului  erau înregistrate 2493 contracte cu un venit 
asigurat de 2.134.282 lei, pentru  care s-au stabilit obligaţii totale de  560.327 lei.  

Contracte 
încheiate în 

2014 

Contracte 
reziliate în 

2014 

Contracte 
active la final 

de 2014 

Venit 
asigurat la 

final de 2014 
904 persoane 1168 persoane 2493 2.134.282 lei 

 

� Execuţia bugetară 
 

A. Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 
 
• Încasarea veniturilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat se realizează de 
către Agenţia Naţională a Finanţelor Publice începând din ianuarie 2004.  
A.N.A.F. transmite lunar Casei Judeţene de Pensii, Anexa B în vederea întocmirii şi 
raportării execuţiei Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat. 
 
 Veniturile totale realizate la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat în anul 
2014 au fost de 1.022.903.628 lei, înregistrându-se o creştere cu 
71.051.903 lei faţă de anul 2013, respectiv cu aproximativ 7,46%.  



 265 

 Casa Teritorială de Pensii Iaşi colectează veniturile persoanelor asigurate prin 
contracte asigurare sociale, contribuţia pentru biletele tratament precum şi încasări 
din alte surse (debite, tarife), preocupându-se în permanenţă de atragerea de cât 
mai mulţi contribuabili. 

• Plăţile efectuate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat  

 În exerciţiul bugetar 2014 s-au aprobat credite bugetare în valoare 
1.413.178.709 lei. Din creditele alocate s-au efectuat plăţi de 1.409.807.054, 
cu o creştere de 68.317.164 lei faţă de 2013, pe următoarele capitole : 

 Lei 
- pensii de asigurări sociale: 97,76% 1.378.282.259 
- ajutoare de deces pensionari, acordate pentru un 
număr de 6967 cazuri 1,1% 

15.894.814 

- cheltuieli cu transmiterea pensiilor : 0,62% 8.707.014 
- cheltuieli de personal :  0,40% 5.767.004 
- cheltuieli materiale şi servicii : 0,06% 644.008 
- decese acordate asiguraţilor, 7 cazuri, cheltuieli deduse 
de agenţi economici 263 cazuri 0,05% 439.785 

- cheltuieli de capital 0,01% 72.170 
 

 La finele anului 2014 Bugetul de Asigurări Sociale a înregistrat un deficit 
de 386.903.426 lei în scădere faţă de anul 2013 cu 2.734.786 lei respectiv 
cu 0,7%. 
 

Evoluţia cheltuielilor cu pensiile – bugetul de asigurări sociale de stat 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cheltuieli  
Pensii (lei) 

1.219.573.85
5 

1.258.371.88
8 

1.262.442.77
2 

1.312.777.17
1 

1.378.282.
259 

 
B. Plăţile efectuate din Bugetul de Stat în anul 2014 sunt de  291.947.810 lei, 
în scădere fată de 2013, cu 3.348.135 lei repartizate astfel: 

           Lei 
- pensii agricultori: 68,79% 200.819.384 

- indemnizaţii veterani de război, L 44/1994: 4,56% 13.321.126 

- ind. DL 118/1990, L 189/2000, L 309/2002: 4,25% 12.407.882 

- pensii magistraţi, (L 303/2004): 3,17% 9.275.222 

- pensii IOVR : 0,28% 808.280 

- indemnizaţii eroi martiri ai Revoluţiei, L 42/1990 şi  

Lg 341/2004 (din care plăţi restante cf.OUG53/2010 
815.453 lei) 0,8% 

2.337.588 

- indemnizaţii membri uniunilor de creatori,  4.924.397 
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Lg. 109/2005,Lg. 8/2006: 1,69% 

- ajutoare soţ supravietuitor, L 578/2004: 1,95% 5.685.470 

- pensii aviatori, Legea 89/2004: 0,02% 67.879 

- pensia socială minim garantată, OUG 6/2009: 7,93% 23.323.814 

- pensii personal aeronautic tehnic nenavigant, 
L95/2008: 0,01% 30.983 

- taxe poştale: 0,9% 2.700.099 

- abonamente telefonice pentru beneficiari de legi 
speciale: (DL 118, L 189, Veterani) 0,63% 

1.851.481 

- ajutoare anuale veterani: 0,16% 483.600 

- boli profesionale L 346/2002: 0,06% 201.157 

- bilete călătorie, DL118/1990, 189/2000: 0,29%  865.452 

- ajutoare deces IOVR: 0,01% 25.278 

-salarii, conform  L 323/2004 3.040 

-indemnizaţie însoţitor 4,50% 13.183.968 

 
  C. Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale  
 În anul 2014 s-au înregistrat venituri în valoare de 6.131.428 lei.  
  Plăţile efectuate în anul 2014 sunt în valoare de 1.972.119 în scădere faţă 
de 2013 cu 128.563 lei astfel : 
             Lei 

- asistenţă socială în caz de boli: 10,12% 199.771 
- cheltuieli de personal: 7,28% 143.553 
- ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese: 2,36% 46.480 
- bunuri şi servicii: 0,98% 19.407 
- asistenţă socială în caz de invalid itate 10,63%  209.643 
- pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 68,63% 1.353.265 

 
La finele anului 2014 Fondul de Accidente de muncă şi Boli profesionale a 

înregistrat un excedent de 4.159.309 lei. 
 

� Bilete de tratament 
Indicatori: 
Număr cereri depuse în 2014 : 10066  faţă  de 9450  în 2013, rezultă o creştere 
de  6,5 %. 
Număr de serii : 19 serii în 2014  faţă de  14 serii din 2013. 
Sejur de 16 zile în 2014 faţă de 18 zile în anii precedenţi. 
 

Au fost repartizate un număr total de 5812 bilete de tratament în 19 serii, 
din care au fost valorificate 5793 bilete. Gradul de valorif icare a b iletelor de 



 267 

tratament a fost de 99,67%  datorită oportunităţilor oferite de programul informatic. 
Biletele nevalorificate au fost retrase în timp util şi redistribuite către alte case de 
pensii.  

Evoluţia distribuirii  biletelor  de tratament în perioada 2012-2014 
Număr bilete de tratament  

valorificate 
 
 
Anul 

 
repartizate Total 

distribuite 
din 
care: 
gratuit 

 
Venituri din 
contribuţii 
bilete de 
tratament-lei 

2012 5804 5804 983 1.935.660 
2013 5170 5154 936 1.821.026 
2014 5812 5793 1061 2.117.469 

 

XII.9. Administrarea şi gestionarea beneficiilor sociale 
 
 În anul 2014, Agenția  Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială - Serviciu l 
Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de 
şanse a asigurat administrarea şi gestionarea, prin programul informatic SAFIR, a unui 
număr mediu de 280.664 beneficiari, pentru care s-au efectuat plăţi în sumă de 
333.356.920 lei (Tabelul nr.1). 
 
Tabelul nr.1 Situaţia beneficiarilor pe categorii de beneficii de asistenţă 
socială şi a sumelor plătite către aceştia, în anul 2014: 

2014 
Denumire beneficiu de asistenţă socială Nr.mediu 

beneficiari 
Sume plătite 

(lei) 
Alocaţii de stat 169.906 123.287.718 

Indemnizaţie lunară pentru creşterea 
copilului 5.092 60.069.431 

Stimulent de inserţie 1.396 8.532.678 
Alocaţi de susţinere 11.896 13.735.876 

Alocaţii de plasament  2.196 3.999.172 
Ajutoare sociale  8.250 22.755.913 

Indemnizaţii hrană/HIV 214 1.013.914 
Indemniz. si ajutoare art 31, 32 din 

OUG.111/2010 336 1.533.650 
Ajutoare pentru încălzirea loc. cu energie 

termica 5.058 2.506.248 
Ajutoare incalzirea locuinţeicu cu gaze 

naturale  7.331 2.851.270 
Ajutoare incalzirea locuinţei cu  energie 

electrica  398 112.644 
Subventii pentru asociatii si fundatii  1370   1.887.728 

Finantare investitii centre de zi  1 289.466 
Contributii asigurari sanatate beneficiari 5.267 3.356.768 
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ICC 
Contributii asigurari sanatate beneficiari 

VMG 8.234 1.243.955 
Drepturi persoane cu handicap 47.947 81.685.769 
Ajutoare de incalzire cu lemne 3.066 3.169.138 

Finantare investitii centre rezidentiale  3 381.428 
  TOTAL 277.976 333.679.792 

  
 Din numărul mediu de 280.664 beneficiari, 25.257 reprezintă numărul de 
dosare noi înregistrate în anul 2014. În anul 2014, din numărul total de beneficiari  
existenţi în plată, s-a înregistrat un număr de 11.824 suspendări, 5.555 reluări şi 
24.538 încetări, efectuate în baza dispoziţiei emise de primari. Dispoziţiile au fost 
implementate în programul informatic şi au stat la baza emiterii deciziilor directorului 
executiv al agenţiei. Situaţia pe fiecare tip de beneficiu de asistenţă socială este 
prezentată în Tabelul nr.2. 
 
Tabelul nr.2 Situaţia suspendărilor, reluărilor, încetărilor la plată pe categorii de beneficii 
de asistenţă socială, în anul 2014 

 
Denumire beneficiu de asistenţă socială Suspendări Reluări Încetări 

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului  2.528 450 3.629 
Stimulent de inserţie  134 87 1.242 
Alocaţie de stat  3.421 1.497 9.865 
Alocaţie pentru susţinerea familiei 2.691 1.706 4.481 
Alocaţie de plasament  226 122 313 
Ajutor social  2.343 1.693 2.115 
Indemnizatiisi ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010 481 - 253 
                    
 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi are responsabilitatea 
coordonării procesului de completare a formularelor europene în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Consiliulu i (CEE) nr. 883-2004 privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor 
care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentul Consiliu lui (CEE) 
nr.987/2009 care stabileşte modalitatea de aplicare a Regulamentul Consiliu lui(CEE) 
nr.883/2004, care vor fi primite atât direct, cât şi prin intermediul organismelor de 
legătură, de la instituţiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. În 
acest sens, în cursul anului 2014, s-au înregistrat un număr de 1009  de cereri primite de 
la statele membre, privind emiterea formularelor necesare în vederea stabilirii drepturilor 
la beneficiile sociale (alocaţia de stat şi indemnizaţie creştere copil) în statul de reşedinţă. 
De asemenea, s-a depus un număr de 1611 solicitări din partea beneficiarilor de beneficii 
sociale existenţi în plată în vederea comunicării formularu lui completat cu datele 
necesare.  
 
XII.10. Activitatea de  monitorizare a furnizorilor de servicii sociale 

 
 Începând cu anul 2014, conform prevederilor Legii nr. 192 din 1 noiembrie 2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările 
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ulterioare, activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale este realizată de către 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, iar lista furnizorilor 
de servicii sociale acreditaţi se găseşte pe pagina de web a Ministerului Muncii, Familie i, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Iaşi, conform actului normativ  sus-menţionat, a fost  implicată în procesul de 
acreditare a serviciilor sociale în etapa evaluării de teren, la solicitarea min isterului . 
 Pe parcursul anului 2014 a fost asigurată îndrumarea metodologică privind modul 
de întocmire a documentaţiei pentru acreditare la un număr de 99 persoane 
reprezentante ale furnizorilor de servicii sociale din judeţul Iaşi. Prin aceste activităţi  
furnizorii de servicii sociale au primit explicaţii referitoare la modificarea cadrului legislativ 
care reglementează procesul de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, respectiv: 
autoritatea  care acordă acreditarea, componenţa dosarului de acreditare, modul în care 
trebuie completate formularele specifice, necesitatea armonizării conţinutului 
documentelor/instrumentelor de lucru ale furnizorului cu situaţia reală/concretă, informaţii 
privind condiţiile prevăzute de lege care trebuie îndeplinite pentru dezvoltarea de noi 
servicii sociale specializate de către furnizorii de servicii sociale etc. 
 
XII.11. Subvenţiile acordate  asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează  unităţi 
de asistenţă socială 

 
 În baza prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială desfăşoară activitatea de control şi monitorizare a modului de utilizare a 
subvenţiilor. Astfel, lunar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Iaşi a  verif icat  lunar  modul de acordare a serviciilor sociale şi modul 
de utilizare a subvenţiei acordate, conform convenţiilor încheiate între asociaţiile/fundaţiile 
beneficiare şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie socială - Iaşi, în calitate de 
reprezentant în teritoriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 Pentru anul 2014, prin Ordinele nr. 2.760/23.12.2013 şi nr. 489/31.03.2014 ale 
Ministrului Muncii, Familie i, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, au fost aprobate în 
două etape subvenţii pentru 13 asociaţii/fundaţii din judeţul Iaşi, cu un număr de 39 
unităţi de asistenţă socială., suma totală aprobată a fost de 2.056.376 lei la un 
număr mediu lunar de 1.511 beneficiari. 
 În lunile noiembrie şi decembrie 2014, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei,  
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, au fost efectuate evaluări de teren şi întocmite 
rapoarte de oportunitate pentru anul 2015 în cazul a 11 asociaţii/fundaţii, care au în 
subordine 23 unităţi de asistenţă socială. Prin Ordinul nr. 2.471/29.12.2014 al Ministrului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice au fost aprobate subvenţii 
pentru 11 asociaţii/fundaţii, care au în subordine 36 unităţi de asistenţă socială, pentru 
număr lunar total de 1.282 beneficiari, suma totală anuală aprobată fiind de 1.799.040 
lei. 
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XII.12. Activitatea de inspecţie socială 
 
 Activitatea de inspecţie socială desfăşurată de compartimentul de inspecţie socială 
din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi este reglementată de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu modificările şi completările 
ulterioare aprobată prin Legea nr.198/2012 şi Hotărârea Guvernului nr.151/2012 privind 
aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială. 

� În anul 2014 inspectorii sociali au realizat acţiuni de control, monitorizare, 
consiliere şi informare în baza Planului de Control al Inspecţiei Sociale pentru 
anul 2014 aprobat de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice  

 
Prin deciziile directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au 
fost dispuse începerea campaniilor de control prevăzute în Planul anual de control şi au 
fost aprobate metodologiile de desfăşurare a acestora. Detalierea controalelor desfăşurare 
la nivelu l judeţului Iaşi, aprobate prin decizia directorului executiv al Agenţiei Judeţene 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi şi rezultatele obţinute se prezintă astfel: 
 
I. Controlul beneficiilor de asistenţă socială 
 
1. Programul VMG (venitul minim garantat) 
 Controlul privind stabilirea, acordarea şi plata a ajutorului social a vizat un număr 
de 102 dosare, ceeea ce reprezintă un număr de 31 suspiciuni S1(suspiciuni privind 
componenţa familiei) şi un nr. de 71 suspiciuni S2(suspiciuni privind declararea 
veniturilor). În urma verif icării s-au confirmat 43 suspiciuni. Menţionăm că s-a purtat 
corespondenţă cu un număr de 81 unităţi administrativ teritoriale, la sediul acestora fiind 
încheiate un număr de 17 procese verbale de control. Inspectorii sociali au dispus un 
număr de 51 măsuri de remediere, din care 43 cu impact financiar. În urma analizei 
suspiciunilor de către asistenţii sociali din cadru l autorităţilor publice locale, au fost emise 
şi prezentate Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi un număr de 43 
dispoziţii,  fiind emise un număr de 43 decizii de debit ale directorului executiv, în 
cuantum de 70.160 lei, acestea fiind recuperate la data de 31.12.2014. 

 
2. Programul ASF (alocaţia pentru susţinerea familiei) 
 Controlul privind stabilirea, acordarea şi plata alocaţiei pentru susţinerea familiei a 
vizat un număr de 173 dosare, ceeea ce reprezintă un număr de 63 suspiciuni S1 şi un 
nr. de 110 suspiciuni S2. În urma verif icării s-au confirmat 60 suspiciuni. Menţionăm că 
s-a purtat corespondenţă cu un număr de 81 unităţi administrativ teritoriale, la sediul 
acestora fiind încheiate un număr de 17 procese verbale de control. Inspectorii sociali au 
dispus un număr de 67 măsuri de remediere, din care 64 cu impact financiar. În urma 
analizei susp iciunilor de către asistenţii sociali din cadrul autorităţilor publice locale, au 
fost emise şi prezentate Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi un număr 
de 61 dispoziţii, f iind emise un număr de 61 decizii de debit ale directorul executiv, în 
sumă de 35.327 lei, la data de 31.12.2014 rămânând de recuperat suma de 160 lei. 
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3. Programul ICC (indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului) 
 Controlul privind stabilirea, acordarea şi plata alocaţiei pentru susţinerea familiei a 
vizat un număr de 528 dosare, ceeea ce reprezintă un număr de 4 suspiciuni S1 şi un 
număr de 524 suspiciuni S2. În urma verificării s-au confirmat 13 suspiciuni şi au fost 
inspectate un număr de 1 entităţi. Inspectorii sociali au dispus un număr de 13 măsuri de 
remediere, din care 13 cu impact financiar. Au fost emise un număr de 13 decizii de debit, 
în cuantum de 44234 lei, fiind recuperată, la data de 31.12.2014. suma de 40.034 lei.  
 
4. Programul ASC (alocaţiei de stat pentru copii); 
 Controlul privind stabilirea, acordarea şi plata alocaţiei de stat a vizat un număr de 
22 dosare, cu suspiciuni privind codul numeric personal sau decesul persoanei care avea 
dreptul la alocaţie de stat. În urma verificării nu s-au confirmat nicio situaţie.  
 
5.Programul de beneficii sociale acordate persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA 
 Controlul privind stabilirea, acordarea şi plata alocaţiei de hrană a vizat un număr 
de 4 dosare, respectiv un număr de 4 suspiciuni S1. În urma verificării nu s-a confirmat 
nicio situaţie.  
 
 Toate măsurile dispuse în anul 2014 au fost monitorizate, constatându-se 
îndeplinirea acestora. Monitorizarea s-a realizat atât din birou, prin analizarea 
răspunsurilor primite de la entităţile inspectate, cât şi prin efectuarea verificărilor 
efectuate la sediul unităţilor inspectate, unde s-au încheiat procese verbale de 
monitorizare. Au fost urmărite în programul informatic SAFIR stadiul stabilirii debitelor şi 
recuperarea acestora. 

 De asemenea, au fost îndeplinite şi monitorizate suspiciunile restante din anul 
2013, prin verificarea unui număr de 4796 suspiciuni, astfel: 

- indemnizaţia pentru creşterea copilului: 3671 suspiciuni; 
- alocaţia pentru susţinerea familiei: 313 suspiciuni; 
- ajutor social: 84 suspiciuni; 
- alocaţia de stat pentru copii: 728 suspiciuni. 

Din cele 4796 suspiciuni s-au confirmat un număr de 268 suspiciuni, fiind emise un 
număr de 268 decizii de recuperare debit, în sumă de 298.354 lei, rămânând de recuperat 
suma de 3.380 lei. 

II: Controlul serviciilor sociale 

1. Controlul, evaluarea şi monitorizarea comisiilor de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap şi a serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte 
cu handicap 

În cadrul campaniei de control, evaluare şi monitorizare a comisiilor de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap şi a serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte 
cu handicap au fost verificate: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu lui 
Iaşi cu privire la activitatea Serviciului de Evaluare Complexă şi cea a secretariatului 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Consiliul Judeţean Iaşi cu privire 
la activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap desfăşurată în anul 
2013. 
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În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele: 
- sunt îndeplinite condiţiile legale privind componenţa SECPAH şi CEPAH; 
- nu există dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilu lui Iaşi de numire a secretariatului CEPAH, dar acesta 
este prevăzut în organigrama instituţiei, iar membrii săi au atribuţiile 
corespunzătoare prevăzute în fişa postului; 

- în 2013, au fost efectuate 14.064 evaluări în SEC, atât la sediul d in incinta 
DGASPC cât şi în celelalte 4 centre zonale în care, funcţie de necesităţi, s-a 
deplasat câte o echipă de evluatori; dintre acestea, 265 au fost reevaluări, 
majoritatea (223) dispuse fără temei legal de Comisia superioară din cadrul 
ministerului; 

- CEPAH a emis, tot în 2013, în cele 49 de şedinţe, 14.168 de certificate, din care 
1.229 de certificate de neîncadrare motivată ori de neconcordanţă cu criteriile 
din O M nr. 762/1992/2007, ori de boală necuprinsă în aceleaşi criterii, 
analizând dosarele solicitanţilor (fără a avea contact cu aceştia) şi referatele de 
evaluare întocmite de SEC. 
Raportând numărul de cazuri (14.168 dosare) evaluate la numărul de şedinţe 
ale comisiei se constată o medie de circa 290 de dosare pe şedinţă, însemnând, 
într-o şedinţă de 8 ore, câte 1,65 minute alocate analizei fiecăruia. 

- În anul 2013, faţă de cele 14.168 certificate emise de comisie, s-au formulat 
doar 830 de contestaţii, din care 493 au fost soluţionate de Comisia Superioară 
prin menţinerea încadrării in iţiale, 242 au fost respinse iar 95 au rămas spre 
soluţionare în 2014; 

- Nu există documente referitoare la evaluări făcute la domiciliu de către CEPAH 
(liste şi proceduri) conform prevederilor art. 6 lit i) din Legea nr. 448/2006; 
acesta este inaplicabil deoarece prin prevederile legislaţiei subsecvente, (în 
special, HG nr. 430/2008 şi mai ales art.3 alin(1) al acesteia: „În exercitarea 
atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, 
prevăzute la art. 2 lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de 
serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat 
potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciul de evaluare 
complexă.”) comisia nu ia contact cu persoanele evaluate; 

- Nu există manageri de caz la evaluarea persoanelor adulte în grad de handicap; 
- Au fost selectate 63 de dosare, conform metodologiei de control (mai puţin din 

lista inexistentă de cazuri evaluate de CEPAH la domiciliu) şi în urma verif icării 
acestora, s-a constatat că, în general, evaluarea şi încadrarea sunt efectuate în 
concordanţă cu prevederile legale în vigoare; 

- Au fost efectuate vizite la domiciliul a 10 persoane încadrate în grad de 
handicap grav în 2013, constatându-se în majoritatea cazurilor, concordanţa 
între încadrare şi starea persoanelor; 

 

2. Stadiul aplicării prevederilor legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului de către SPAS-urile de la nivelul municipiilor  
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 În judeţul Iaşi în campania “Stadiul implementarii Legii 272/2004 privind protectia 
si promovarea drepturilor copilului de catre Serviciile Publice de Asistenţă Socială  la 
nivelul munic ipiilor” au fost verificate 2 servicii publice de asistenţă socială, respectiv: 
Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Primăriei Municipiu lui Iaşi; Serviciu l Comunitar 
de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municip iulu i Paşcani. 
 În urma verificărilor efectuate a rezultat că cele 2 servicii publice de asistenţă 
socială au realizat o analiză a nevoilor la n ivel local, întocmindu-se o strategie locală 
pentru acoperirea nevoilor la n ivel local. Serviciu l Comunitar de Asistenţă Socială şi 
Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiu lui Paşcani nu are înfiinţată o structură 
comunitară consultativă, nerespectându-se prevederile Legii nr.272/2004. 
 De asemenea, au fost aplicate chestionare de satisfacţie unui număr de 21 copii 
dintr-un număr de 3 centre de zi funcţionale, respectiv din umătoarele centre: Centrul de 
zi „Prichindel”, Centrul de servicii pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate „DIFAIN” - 
centre aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Centrul de servicii 
pentru mame şi copii af laţi în dificultate din cadrul Fundaţiei „Hecuba” – fundaţie care are 
încheiat contract de parteneriat cu serviciul public de asistenţă socială. Copii au fost 
selectaţi dintr-un număr de 125 copii înscrişi în centrele de zi, respectându-se criteriile 
menţionate în metodologie. S-au aplicat chestionare de percepţie unui număr de 24 
părinţi cu copii înscrişi în centrele de zi. 

 

3. Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operaţional Regional 
– Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” 

În judeţul Iaşi au fost identificate 4 proiecte finanţate prin Programul Operaţional 
Regional.  

Ca urmare: 

� în perioada 18-30.09.2014 a fost efectuat un control la Centrul Social 
Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi Galata Iaşi, aflat în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu lui Iaşi. În perioada 
17-18.12.2014 a fost efectuată prima monitorizare la Centrul Social Educativ 
pentru Persoane cu Dizab ilităţi Galata Iaşi, aflat în subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi 

� în perioada 22-31.10.2014 la Centrul Social de tip Rezidenţial Galata Iaşi, 
aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilulu i Iaşi; 

� în perioada 18.11-28.11.2014 la Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi; 

 În urma verificărilor efectuate s-a constatat că beneficiarii fondurilor primite prin 
intermediul Programului Operaţional Regional urmăresc îndeplinirea standardelor specifice 
de calitate privind amenajarea şi dotarea spaţiilor serviciilor sociale şi drepturile 
beneficiarilor. Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse măsuri de 
remediere. 
 
4. Controlul implementării programului de subvenţionare derulat în baza Legii 
nr.34/1998 
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 Controlul s-a efectuat la  un numar de 14  furnizori de servicii sociale, cu sediul în 
judeţul Iaşi, care au beneficiat de subvenţii conform Legii nr.34/1998 ,fiind extrase 
următoarele suspiciuni: 

1. Beneficiari inexistenti sau cu CNP-uri incorecte - 330; 
2. Beneficiari decedaţi - 21; 
3. Beneficiari multipli  - 179; 
4. Angajaţi multipli  - 44.  

 În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele: 
Suspiciunea inexistenti – nu s-a confirmat; 
Suspiciunea decedaţi - s-a confirmat un 1 caz la Centrul de asistenţă şi 

îngrijire la domiciliu Iaşi; 
Suspiciunea beneficiari multipli - s-a confirmat la un număr de 20 cazuri 

(CNP-uri unice) 
Suspicinea angajaţi multipli – nu s-a confirmat. 

 La nivelul întregii perioade verificate, ponderea cea mai mare a erorilor se înregistrează în 
cazul serviciilor de îngrij ire la domiciliu (11 cazuri), precum şi în cazul serviciilor sociale oferite prin 
intermediul cantine lor sociale (11 cazuri), dintre care 10 servicii oferite simultan şi 1 caz decedat), 
urmate de serviciile socia le oferite în cadrul unor centre de z i (5 cazuri). 

 Întrucât pentru perioada 2011-2014 nu existau reglementări privind limitarea 
accesului beneficiarilor la mai mult de un serviciu social subvenţionat şi nici modalităţi 
clare, standardizate care să urmărească identificarea unor astfel de situaţii, la data 
încheierii proceselor verbale de control nu s-a putut stabili dacă suspic iunile identificate se 
confirmă sau nu, dacă trebuie stabilit un prejudiciu şi de la cine trebuie recuperate sumele 
acordate/în ce proporţie. 
 
5. Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de asistenţă 
socială conform CAEN  rev.2 - cod 87 „Servicii combinate de îngrijire  medicală 
şi asistenţă socială”, respectiv subsecţiunile  - 873 – „Activităţi ale căminelor 
de bătrâni şi ale căminelor  pentru persoane aflate în incapacitatea  de a se 
îngriji singure şi  879 - alte activităţi  de asistenţă socială”. - Controale 
inopinate 
 
 Urmare adresei Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
nr.12423/14.07.2014, au fost efectuate misiuni de inspecţie inopinate pentru verificarea 
agenţilor economici care desfăşurau activităţi de asistenţă socială. Din cei 3 agenţi 
economici identificaţi de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială s-au constatat 
următoarele: 

- 2 agenţi economici nu desfăşoară activităţi de asistenţă socială conform 
declaraţiilor pe propria răspundere a administratorilor entităţilor respective; 

- 1 agent economic a fost verificat, încheindu-se un proces verbal de control, prin 
care s-au dispus un număr de 2 recomandări. Astfel, agentului economic i s-a 
recomandat să înfiinţeze o organizaţie neguvernamentală prin intermediul căreia 
să furnizeze serviciile sociale, respectiv respectarea art.11 alin.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.68/2003 şi demararea procedurilor în vederea acreditării conform 
Legii nr.197/2012. Din cele 2 măsuri, 1 a fost îndeplinită, 1 fiind în curs de 
realizare. 
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 De asemenea, s-a procedat la identificarea agenţilor economici care desfăşoară 
activităţi de asistenţă socială conform CAEN  rev.2 - cod 87 „Servicii combinate de îngrijire  
medicală şi asistenţă socială” respectiv subsecţiunile  - 873 – „Activităţi ale căminelor de 
bătrâni şi ale căminelor  pentru persoane aflate în incapacitatea  de a se îngriji singure şi  
879 - alte activităţi  de asistenţă socială”, prin solic itarea adresată Registrului Comerţului.  

 În urma răspunsului primit a rezultat că, la nivelul judeţului Iaşi există înregistraţi 
un număr de 15 agenţi economici/persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi de 
asistenţă socială conform CAEN  rev.2 - cod 87 „Servicii combinate de îngrijire  medicală 
şi asistenţă socială” respectiv subsecţiunile  - 873 – „Activităţi ale căminelor de bătrâni şi 
ale căminelor  pentru persoane aflate în incapacitatea  de a se îngriji singure şi  879 - alte 
activităţi  de asistenţă socială”. 

 Toţi cei 15 agenţi economici/persoane fizice autorizate au fost notificaţi pentru 
confirmarea/ infirmarea desfăşurării acestui tip de activitate. Până la data de 31.12.2014, 
doar 6 agenţi economici/persoane fizice autorizate au răspuns solicitării noastre, 
infirmând desfăşurarea acestei activităţi.  

 

6. Verificarea serviciilor sociale în ceea ce priveşte respectarea standardului 
de siguranţă a beneficiarilor ca urmare a inspecţiilor efectuate de către 
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi ale mun. Bucureşti –  

activitate desfăşurată la solicitarea Min isterului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice prin adresa înregistrată la ANPIS sub nr.13938/08.08.2014.  

 Urmare identificării de către Ministerul Afacerilor Interne a unor unităţi de îngrijire  
şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu handicap care 
funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu ori la care s-au constatat deficienţe 
în exploatarea instalaţiilor şi aparaturii electrice şi, solicitării Min isterului Muncii, Familie i, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, compartimentul de inspecţie socială  a 
intreprins acţiuni de verificare a celor sesizate.  
 
III. Alte tipuri de campanii de control 
 
1. Verificarea şi monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu 
dizabilităţi la serviciile publice locale 
 În vederea atingerii obiectivelor stabilite, respectiv „Asigurarea respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi la mediul f izic, informaţional şi comunicaţional în serviciile 
publice locale şi judeţene”, s-au verificat 16 entităţi din judeţul Iaşi astfel:  

� Număr de servicii publice comunitare locale de evidenţa persoanelor din 
municipii care asigură accesul neîngrădit al persoanei cu dizabilităţi la 
mediul fizic, informaţional şi comunicaţional - 7 

� Număr de primării municipale care asigură accesul neîngrădit al 
persoanei cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional - 
2 

� Număr de sedii ale instituţiei prefectului şi ale consiliilor judeţene care 
asigură accesul neîngrădit al persoanei cu dizabilităţi la mediul f izic, 
informaţional şi comunicaţional - 2 
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� Număr măsuri de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia 
activităţii de control, dispuse pentru toate neregulile identificate - 56  

 Având in vedere adresa nr. 4905/07.04.2014 a  Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială prin care au fost comunicate institutiile identificate ca neavând 
implementate masurile privind accesibilizarea mediulu i fizic, ca urmare a petitiei 
Institutului pentru Polit ici Publice, aceasta a fost inclusa in cadrul campaniei. Astfel au fost 
verificate 5 institutii publice locale, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi, Tribunalul Iaşi, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Spitalul Clinic Judeţean Iaşi. În urma verif icărilor 
efectuate au fost dispuse un număr de 14 măsuri de remediere a deficienţelor constatate.  

În ceea ce priveste accesibilizarea la mediul fizic: 

-  La data verificării, aveau construită rampă de acces conform normativului NP 
051/2012  un număr de 4 institutii publice, un număr de 3 institutii publice aveau rampă 
de acces neconformă cu prevederile normativului, la un număr de 2 institutii publice nu 
există, iar la un număr de 2 institutii publice nu era cazul construirii unei rampe, accesul 
în clădire realizându-se fără scări/praguri; 

-  Uşa de acces în clădire în 8 institutii publice respectă dimensional normativul NP 
051/2012; în cazul a 3 institutii publice nu se respectă normativul; 

-  Grupurile sanitare există şi sunt adaptate în 2 institutii publice (intr-o institutie 
publica nu este cazul intrucit locatia unde isi desfasoara activitatea este in proprietatea 
altei institutii care are grup sanitar accesibilizat ), 9 institutii publice nu dispun de un grup 
sanitar adaptat nevoilor persoanelor cu handicap. 

-  În 6 institutii publice nu există ascensor; în 5 institutii publice nu este cazul asigurării 
unui ascensor (din acestea, intr-o institutie publica exista intrucit locatia unde isi 
desfasoara activitatea este in proprietatea altei institutii care are ascensor adaptat 
conform normativului).   

-  În 6 dintre institutiile publice verificate ghiseul/biroul de audiente era adaptat astfel 
încât să poată fi asigurat accesul facil unei persoane cu handicap utilizatoare de fotoliu 
rulant, în 2 institutii publice nu există, iar in 3 institutii publice desi nu este cazul, este 
adaptat intrucit locatia unde isi desfasoara activitatea este in proprietatea altei institutii.  

-  Doar 2 institutii publice care deţin locuri de parcare proprii asigură cel puţin 2 locuri 
pentru parcarea maşinilor utilizate de persoanele cu handicap, în timp ce un număr de 9 
institutii publice verificate nu dispun de locuri de parcare proprii; 

-  În 8 institutii publice coridoarele permit accesul persoanelor cu dizabilitati catre 
toate spatiile, in 3 institutii publice acestea nu permit accesul persoanelor cu dizabilitati  

În ceea ce priveşte accesibilizarea la mediul informaţional şi comunicaţional: 

- În spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 11 institutii publice nu 
sunt aplicate pictograme care să determine traseele de circulaţie amenajate special 
pentru persoanele cu handicap, asfel încât observarea şi parcurgerea lor să fie uşoară, 
fără a crea situaţii de dezorientare.  
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- Instituţiile publice nu au incheiat pe baza de protocoale, conventii, parteneriate, 
etc.cu organizatiile locale ale Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania,  sau dupa caz 
alte asociatii interpret autorizat al limbajului mimico-gestual.  

- În institutiile publice nu exista panouri informative sau sisteme electronice 
de informare a persoanelor cu dizabilitati.  

 Având in vedere adresa nr. 4905/07.04.2014 a  Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială prin care sunt comunicate institutiile identificate ca neavând 
implementate măsurile privind accesibilizarea mediului fizic (5), ca urmare a petitiei 
Institutului pentru Polit ici Publice, aceasta a fost inclusa in cadrul campaniei unde s-au 
constatat urmatoarele: 

- În spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea aceste institutii publice sunt 
aplicate pictograme care să determine traseele de circulaţie amenajate special pentru 
persoanele cu handicap, asfel încât observarea şi parcurgerea lor să fie uşoară, fără a 
crea situaţii de dezorientare.  

- Doar într-o institutie publica exista materiale informative pentru 
persoanele cu handicap vizual, mintal si auditiv (materiale redactate in limbaj Braille sau 
forme usor de citit).  

- Numai 3 institutii publice au incheiat pe baza de protocoale/ conventii/ 
parteneriate prin care se asigură interpret autorizat al limbajului mimico-gestual.  

- Pagina de internet proprie pentru persoanele cu handicap au doar 3 
dintre instituţiile publice verificate.  

- In ceea ce priveste fondul de carte in format accesibil pentru persoanele 
cu dizabilitati(sistem Braille, audi-book, etc) doar intr-o singura institutie există (intrucât 
numai pentru aceasta este necesar).  
 În judeţul Iaşi cele mai multe instituţii nu sunt accesibilizate conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare, aspect cauzat atât de necunoaşterea legislaţiei cât şi de lipsa 
fondurilor necesare accesibilizării spaţiulu i, având în vedere că sediile în care-şi 
desfăşoară activitatea au fost construite cu mult timp în urmă sau isi desfasoara 
activitatea in locatiile altor institutii in calitate de chiriasi. 
 
 Ca urmare a verif icărilor efectuate au fost intocmite procese verbale de control 
stabilindu-se măsuri pentru remedierea deficientelor constatate,  necesare pentru  
accesibilizarea spatiului conform art. 62, alin. (1) din Legea nr.448/2006 privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  Dintre institutiile publice verificate, un număr de 4 au solicitat 
prelungirea termenelor acordate in vederea indeplinirii masurilor pentru anul 2015, 
intrucât în bugetul pe anul 2014 nu erau suficiente sumele necesare 
accesibilizarii/adaptarii elementelor verificate. 

2. Controlul, evaluarea şi monitorizarea unităţilor protejate autorizate  

 Obiectul general al campaniei îl reprezintă „Asigurarea respectării prevederilor 
legale privind accesul la muncă a persoanelor cu dizabilităţi”. Activităţile specifice urmărite 
în campanie au fost: 
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� Verificarea modului de respectare a condiţiilor de organizare şi funcţionare a unităţilor 
protejate autorizate; 

� Identificarea unităţilor protejate autorizate care nu respectă prevederile legale şi 
demararea procedurilor de suspendare/retragere a autorizaţiei de funcţionare. 

 La solicitarea Direcţiei pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi a fost supusă 
verificării Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi. Departamentul interpretare şi consiliere 
în limbajul mimico-gestual” înfiinţat prin Decizia Comitetului Director al Asociaţiei 
Teritoriale a Surzilor Iaşi nr.394/04.06.2007, funcţionează ca unitate protejată din 
anul 2007, conform Autorizaţiei nr.154/17.07.2007 eliberată de Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap.  
 În cadrul unităţii protejate, la data controlului, sunt angajate cu contract 
individual de muncă 3 persoane, din care 1 persoană încadrată în grad de handicap, 
ceea ce reprezintă 33% din totalul angajaţilor, respectându-se prevederile art. 44 din 
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007. Certificatele de încadrare în grad de handicap se 
află în termenele de valabilitate, respectiv un angajat are certificat de încadrare în 
grad de handicap cu termen de valabilitate permanent.  
Din verificarea dosarului de angajare al persoanei cu handicap rezultă că acesta a 
absolvit Scoala nr. 4 Iaşi (unitate de învăţământ destinată persoanelor cu deficienţe), 
în anul 1984. În fişa postului sunt prevăzute şi atribuţii de consiliere şi interpretare în 
limbaj mimico-gestual. Nu deţine nici un certificat de calificare, respectiv autorizaţie 
de interpret mimico-gestual. 
 Din verif icarea dosarulu i celui de al doilea angajat, rezultă că acesta a efectuat 
cursul de perfecţionare la Centrul Metodic de perfecţionare  cu titulul: „Calif icare 
superioară a traducătorilor limbajulu i mimico-gestual” conform certificatului 
04/03/2003 tradus din limba rusă. 
 Toţi angajaţii Departamentului „Interpretare şi consiliere în limbaju l mimico-
gestual” sunt plătiţ i din veniturile obţinute din activităţile desfăşurate. 
 Prin procesul verbal de control încheiat la Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi,  
inspectorii sociali au trasat o măsură respectiv: „Obţinerea autorizaţiilor de interpret 
mimico-gestual conform Ordinului nr.671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de autorizare a interpreţilor limbajulu i mimico-gestual şi a interpreţilor limbajulu i specific 
persoanei cu surdocecitate”. 
 
 
3. Campania de consiliere/informare referitoare la legislaţia din domeniul 
asistenţei sociale 
 În judeţul Iaşi s-au desfăşurat 16 sedinţe de informare şi consiliere, pe parcursul 
campaniei, la care au participat un număr de 181  institutii participante . 
 Agenda campaniei de informare şi consiliere referitoare la legislaţia din domeniul 
asistenţei sociale a vizat  actele normative in vigoare . Pentru prezentarea  acerstora , au 
fost realizate mape de prezentare (239 buc), pliante (24). De asemenea, în timpul 
şedinţelor au fost utilizate materiale de prezentare în format power point. 
 Consilierea şi informarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale s-a realizat în 
cadrul misiunilor de inspecţie derulate urmare campaniilor tematice sau cu ocazia 
activităţilor de monitorizare a măsurilor dispuse, respectiv în cele 98 unităţi administrativ 
teritoriale din judeţ, dar şi la diferiţ i furnizori privaţi de servicii sociale. Astfel, un număr 
de 178 persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul  autorităţilor publice 
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şi un număr de 84 persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul altor 
furnizori de servicii sociale au fost consiliaţi cu privire la unele prevederi ale actelor 
normative ce se referă la beneficiile de asistenţă socială.  
 În urma derulării campaniei s-a îmbunătăţit modul de comunicare cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale, s-a diminuat numărul de erori în ceea ce priveşte stabilirea 
dreptului la beneficiile de asistenţă socială, s-a îmbunătăţit modul de transmitere a 
documentelor la termenele stabilite prin actele normative în vigoare.  
 
Finanţarea activităţii de asistenţă socială de către AJPIS Iași: 
  În anul 2014 s-au efectuat plăţi în sumă totală de 333.679.792 lei, astfel: 
� Plăţi în legatură cu drepturile de beneficii de asistenţă socială 

Titlul 57”Asistenţă socială”: s-au efectuat plăţi în suma de  240.418.620 lei pentru un număr 
mediu de  212.088  beneficiari; 

� Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii 
Titlul 59”Alte cheltuieli”:s-au efectuat plăţi în sumă de 1,887.728. lei pentru un număr  de 
1.370  beneficiari ; 

� Finanţarea obiectivelor/lucrărilor  pentru  centrele de zi şi rezidenţial 
 S-au efectuat plăţi totale în sumă de 670.894  lei, astfel din: 
- Tit lul 51” Transferuri între unităţi a le administratiei publice”: 1 centru cu suma de    381.428   lei 
- Tit lul 59 ”Alte cheltuie li”:  3 centre cu suma de  289.466  le i. 

 
 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.973/2012  şi a Ordinului nr 496/2013 
emis de MMFPSPV, s-a aprobat finanţare  pentru  centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în 
condiţiile legii, în vederea acoperirii, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu lucrările de 
construcţii noi şi extinderi, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări, în sumă 
de  3.174.269 lei .  
 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi  a primit de la furn izorii de 
servicii sociale pentru centrele de zi şi rezidenţiale beneficiare, cereri de finanţare pentru 
lucrări de investiţii în sumă de 1.708.130,69 lei. Suma decontată până la finele anului 
2014 este de 670.894,09  lei,  repartizată astfel: construcţii noi şi extinderi în valoare de 
76.265,74 lei  amenajări, reparaţii şi modernizări în valoare de  242.445,71  lei şi 
dotări în valoare de  352.182,64  lei 
 
Transferuri între unităţi ale administratiei publice 
Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale administratiei publice”:s-au efectuat plăţi în sumă de   
89.837.058 lei  , pentru  64.517  beneficiari din care: 

 - drepturi persoane cu handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modficările şi 
completările ulterioare, în sumă 81.685.869   lei de pentru  47.947 .beneficiari 
         -   ajutoare de încălzire cu lemne în sumă de  3.169.138 lei pentru  3.066   
beneficiari 

         -  finanţare investiţii în sumă de  381.428  lei  pentru  3  centre 
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Tabelul nr.3 Situaţia   comparativa cu 2013,  a debitelor pe fiecare tip de beneficiu 
de asistenţă socială 

Sold la 
31.12 
.2012 

Debite 2013 Debite  2014 Nr. 
Crt PRESTATIA    

 Consta-
tate 

Recu-
perate 

Sold la 
31.12.
2013 Consta-

tate 
Recu- 
perate 

Sold la 
31.12. 
2014 

1 Alocatie de stat  89030 123732 120762 92000 378217 448142 22075 

2 Alocatia de 
plasament 

5870 13641 10828 8683 13040 19751 1972 

3 Ajutor social 337486 409618 561334 18577
0 620073 654325 151518 

4 
Alocatie se 
sustinere familiala 
Lg 277/2010 

271636 457413 472663 25638
6 

560405 789600 27191 

5 
Indemnizatie 
crestere copil 
OUG 148/2005 

17936 549711 393498 17414
9 

132329 303098 3380 

6 
Indemnizatie 
crestere copil 
OUG 111/2010 

64442 484253 323182 22551
3 

339189 503573 61129 

7 
Stimulent crestere 
copil OUG 
148/2005 

107 232 339 0 0 0 0 

8 
 

Stimulent de 
insertie OUG 
111/2010 

408 15596 5591 10413 34153 35415 9151 

9 
Indemnizatii si 
ajutoare art.12 
L448 

5520 2687 2907 5300 43871 46889 2282 

10 Indemnizatii 
lunare HIV 

0 0 0 0 1586 1586 0 

11 Ajutor de incalzire 
cu lemne 383437 0 377726 5711 0 5711 0 

12 Ajutoare pentru 
refugiati 

2.040 0 2040 0 0 0 0 

13 Subventii 
 0 

 
 

43750 43750 0 0 0 0 

  TOTAL GENERAL 1177912 2100633 2314620 963925 2122863 2808090 278698 
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XII.13. Activităţi şi rezultate obţinute în anul 2014 în domeniul protecţiei 
copilului și al asistenței sociale pentru adulți 

Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie 

Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament 

 

 

Tabel 1. Copii în sistem rezidenţial (2005 - 2014) 
Tip centru de 
plasament 

Dec. 

2005 

Dec. 

2006 

Dec. 

2007 

Dec. 

2008 

Dec. 

2009 

Dec. 

2010 

Dec. 

2011 

Dec. 

2012 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 
Centre pentru 
copilul cu nevoi 
sociale 592 534 490 491 483 473 480 483 466 461 

Centrele pt. copil 
cu handicap 1386 1288 1191 1132 1159 1130 1052 1057 856 808 

Total copii in CP 1978 1822 1681 1623 1642 1603 1532 1540 1322 1269 

*Din cei 1269 copii instituţionalizaţi, 28 provin din alte judeţe. 
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 Încetările de măsură de protecţie de tip rezidenţial din centrele de plasament ale 
DGASPC în perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:

Tabel 2. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe centre de plasament (ianuarie- 01 decembrie 2014) 

NNr. 

crt. 
Centrul de plasament Existent la 1 

ian. 2014 Intrări 

Intrari 
prin 
transfer Ieşiri 

Iesiri 
prin 
transfer Existent la 01 dec 

2013 

1 CSC Sf. Andrei 98 101 7 56 8 90 

2 CP de tip Hospice Gulliver 31 0 0 2 0 26 

3 CSC Bucium 116 23 20 7 19 122 

4 CS Veniamin Costache 118 40 5 20 5 122 

5 CRCH Galata 72 9 0 3 0 72 

6 CSC Bogdana 118 27 1 10 1 113 

7 CSC M Sadoveanu Paşcani 61 10 3 5 7 57 

8 CP I Holban 216 52 6 23 3 209 

9 CP CA Rosetti 174 16 3 16 8 148 

10 CSSC Tg Frumos 219 38 14 21 2 216 

11 
CSC Sf. Nicolae Paşcani 

46 12 1 5 2 47 

12 Modul Reabilitare 
Comportamentală din 
cadrul CPRU 

19 5 1 2 5 14 

13 CF Verseni 34 3 1 2 2 33 

 TOTAL 1322 336 62 172 62 1269 

 

Tabel 3. Externările din centrele de plasament ale DGASPC (ianuarie - 01 
decembrie 2014) 
 Externări CP 
Tip centru de plasament ianuarie — 01 decembrie 2014 
  
Centru de plasament pentru copii cu nevoi 
sociale 146 

Centru de plasament pentru copilul cu 
handicap 172 

Total dezinstituţionalizări 318 
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• 82 reintegrări în familia naturală/extinsă 

• 71 plasament la asistent maternal profesionist/plasament familial 
• 127 încetarea măsurii de protecţie după împlinirea vârstei de 18 ani, din 
care: 

o 58 reintegrare în familie 
o 49 integrare individuală în comunitate/preluaţi pe proiecte de 
integrare socio- profesională/preluare centre multifuncţionale o 
13 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi o 7 alte situaţii 

• 31 plasamente in alte servicii de tip rezidenţial 

• 7 alte situatii 

Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial 

Figura 2. Distribuţia pe vârste a copiilor din asistenţă maternală (1 decembrie 2014) 
În cursul anului 2014 au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de protecţie de 

tip familial: 

♦ Plasamente la asistent maternal profesionist - 163 (cu 49 mai multe decât în 
2013, când au fost 212 plasamente) din care 22 copii provin din plasament 
la alţi asistenţi maternali, 76 din centrele de plasament, 10 din maternităţi, 
13 din Spitalul de Copii „Sf Maria”. Din cele 163 de plasamente instituite în 
cursul anulu i 2014, 127 au fost plasamente în regim de urgenţă, instituite 
prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedenţială. 

♦ Atestări de asistenţi maternali profesionişti - 77; reatestări de asistent maternal 

Tabel 4. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie în măsuri de tip familial (2008- 01. dec 2014) 

Tip măsura protecţie 
Dec. 

2008 

Dec. 

2009 

Dec. 

2010 

Dec. 

2011 

Dec. 

2012 

Dec. 

2013 

01 
Dec. 
2014 

Plasament familial 
din care: ,1592 1342 1239 1215 1183 1183 1072 

Plasament la rude 
până la gr IV 1375 1167 1078 1038 994 989 892 

Plasament la altă 
familie/persoană 217 175 161 177 189 194 180 

Plasament asistent 
maternal 1232 1213 1199 1193 1171 1267 1283 

Tutele 80 85 78 60 54 46 42 

TOTAL 2904 2640 2516 2468 2346 2496 3469 
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profesionist - 191 
♦ Revocări de plasamente la AMP: 146. Revocările pe tipuri de masuri: 
- 26 adoptii nationale 
- 23 plasament la alţi asistenti maternali 
- 24 încetare măsură la implin irea varstei de 18/26 ani cf.legii 
- 9 reintegrări 
- 12 plasamente familiale 
- 50 plasamente in sistem rezidenţial 
- 2 alte situaţii 
♦ Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane - 85 din 
care 64 la rude până la la gradul IV, respectiv 21 plasamente la alte persoane sau familii. 
Din totalul plasamentelor, 27 au fost plasamente în regim de urgenţă. 

♦ Reevaluări de plasamente la rude până la gradul IV şi plasamente la alte familii sau 
persoane: 17 
♦ Revocări plasamente familiale - 193, din care 158 de la rude până la gradul IV, 
respectiv 35 de la alte persoane. Revocările pe tipuri de măsuri: 
- 3 adopţii 
- 35 incetarea măsurii la împlinirea vârstei de 18/26 ani cf. legii 
- 26 reintegrări 
- 27 plasamente de tip familial şi rezidenţial 
- 13 alte situaţii. 
A. Adopţie şi postadopţie 
La finalu l anulu i 2014, din punct de vedere statistic, serviciile se regăsesc cuantificate 
astfel: 
> Cursuri pentru familii care doresc sa adopte organizate de către DGASPC Iaşi - 10; 
> Întilniri trimestriale consultative cu familii adoptatoare - 3 întilniri cu 42 de 

persoane participante; 
> Atestarea ca familii/persoane adoptatoare - 84; 
> Înaintarea către instanţa de judecata în vederea deschiderii procedurii de adopţie 

naţională prin Tribunalul Iasi - 57 cazuri; 
> Clarif icarea situaţiei juridice privind deschiderea procedurii de adopţie naţională prin 

Tribunalul Iaşi - 59 cazuri; 
> Derularea procedurilor de potrivire teoretică si practică in vederea plasării copiilor la 

familii adoptatoare - 141 cazuri, din care pentru un număr de 59 copii au fost 
identificate familii; 

> Încredinţări în vederea adopţiei - 33 cazuri copi 
> Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor incredintati in vederea 

adopţiei si a relaţiilor acestora cu familiile adoptatoare - 29 cazuri; 
> Încuviintarea adoptiei de către Tribunalul Iaşi - 38 cazuri; 
> Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din familii adoptatoare - 73 cazuri; 
> Finalizare monitorizarea postadopţie închidere cazuri - 18 cazuri. 
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B. Prevenirea cazurilor de abandon 

În conformitate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase Centre Zonale de consiliere 
şi sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate înfiinţate prin proiect Phare 
(Tg.Frumos, Hârlau, Andrieşeni, Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 752 de cazuri 
instrumentate la data de 01.12.2014. Servicii de prevenire a abandonului înfiinţate prin 
finanţări Phare: 

� Echipa mobilă destinată asigurării serviciilor de recuperare şi reabilitare la 
domiciliu pentru copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia - 73 beneficiari 

� Asistenţă, suport şi recuperare pentru copii şi t ineri cu dizabilităţi beneficiari 
ai Centrului „Micul Prinţ” Iasi - 72 beneficiari Alte servicii de prevenire: 

� Centre de zi pentru copilul din comunitate - trei unităţi - cu 38 beneficiari la 
01.12.2014. 

� CZ Bogdăneşti în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bogdana, 
� Centru de zi specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din 

municipiul Iaşi şi comunele învecinate (proiect Phare 2007) 
� Centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi şi 

delicvenţi proveniţi din familii defavorizate social (proiect Phare 2007); 
� Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (7 unităţi) 

cu 339 beneficiari la 01.12.2014. 
� Prevenirea abandonului şi menţinerea copilulu i în familia naturală - în cadrul 

Biroulu i Evaluare Iniţială şi CentruluiMaternal - 37 cazuri în perioada 01.01.-
01.12.2014. 

� Informare şi mediere părinţi - 420 cazuri instrumentate în cadrul Biroului 
Evaluare in iţială şi Compartimentului Prevenirea marginalizării sociale în 
perioada 01.01.-01.12.2014. 

� În aceeaşi perioadă, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 41 
cupluri mamă-copil, 7 femei gravide şi 4 copii însoţitori. 

� Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenţă şi Copiii Străzii a înregistrat 64 de 
beneficiari pe componenta Centru de Primire în Regim de Urgenţă 

În vederea prevenirii abandonului familial/şcolar au fost realizate următoarele activităţi: 

❖ 122 cazuri instrumentate de CPMS în vederea intervenţiei pentru 
prevenirea separării copilulu i de familia sa; 

❖ consiliere de specialitate (psihologică, juridică şi socială) pentru aceste cazuri; 
❖ 1032 dosare supervizate de la Centrele Zonale + corespondenţă pe 

aceste cazuri în vederea responsabilizării autorităţilor locale şi a părinţilor 
(adrese către primării + adrese către ONG-uri + adrese către alte 
instituţii - şcoală, dispensar medical, poliţ ie, starea civilă, evidenţa 
populaţiei, spitalul de copii, maternitate). 
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C. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care 
determină intrarea copilului în dif icultate 

 

 

Tabel 5. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2008 - 1 decembrie 2014) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.12.2014 

Tip de abuz   

 

ca
zu

ri 
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pi
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ri 
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pi
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ri 
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Fizic 79 14 73 10 60 93 71 97 66 11 89 140 61 99 
  4  5      4     

Neglijenţă 20 42 17 40 12 27 16 36 14 28 16 401 121 28 
 1 8 8 7 2 9 4 1 7 1 7   7 

Sexual 49 50 74 82 60 75 57 61 66 68 11 

1 

114 78 83 

Psihic 27 42 24 30 25 54 41 65 48 76 61 76 34 42 

Trafic 23 24 15 16 18 20 21 24 24 25 31 33 34 42 

Lipsire de 
supraveghere 

71 95 54 f 61 32 54 23 26 10 16 13 15 18 26 

Exploatare 21 43 7 11 13 20 10 26 17 31 18 28 13 21 
prin muncă               

Audiere 0 0 0 0 12 18 49 50 22 23 14 18 9 10 

minori/               

Informare               

instanta               

Abandon 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 8 8 4 4 

Violenţă           6 13 19 52 
domestică               

Tulb.de comp           4 9 13 15 

Total cazuri 47 82 42 71 34 61 43 71 41 65 52 855 404 68 
 1 6 5 2 2 3 6 0 8 2 2   1 
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In perioada de referinţă au fost sesizate 404 cazuri în care 681 de copii au suferit diferite 
forme de abuz. Pentru 129 dintre aceştia, s-a impus măsura scoaterii din familie, după 
cum urmează: în centre de plasament - 90 copii, în asistenţă maternală 29 copii, în 
plasament familial 5 şi în centrele OPA 5 copii.   

 
Comisia pentru Protecţia Copilu lui 
In peioada 01.01.2014 - 01.12.2014, Comisia pentru Protecţia Copilulu i a emis 656 
hotărâri privind măsurile de protecţie specială ale copilulu i şi 3138 hotărâri privind 
încadrarea copilului în grad de handicap. 

Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu handicap/persoane 
adulte în dificultate 
 
Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate 

În cadrul Serviciulu i de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte aflate în Dificultate 
au fost soluţionate în anul 2014 un nr. de 139 adrese către instituţii şi 215 adrese către 
persoane cu dizabilităţi. De asemenea specialiştii d in cadrul serviciu lui au efectuat 79 de 
deplasări în teren (vizite centre şi soluţionare cazuri) şi au efectuat 136 referate de 
situaţie. 

S-au redactat un număr de 145 de decizii de admitere/transfer/revocare pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi. De asemenea s-au emis 1200 de acorduri pentru 
persoanele cu handicap grav.  

 
Tabel 6. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 
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Nr. 
Cr 
t 

Denumire centru de tip rezidenţial 

Nr. 

benef 

2008 

Nr. 
benef. 

2009 

Nr. 

benef 

2010 

Nr. 

benef 

2011 

Nr. benef 
. 2012 

Nr. 

benef 

2013 

Nr. 
benef. 
01.12. 
2014 

1 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Hârlău 

240 246 261 284 279 264 ^ 267 

2 Centrul de tip Hospice Hârlău 50 50 51 48 49 50 50 

3 
Centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Popricani 

41 41 41 42 41 40 42 

4 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
pentru Persoanele cu Handicap 
Cozmeşti 

55 58 58 61 59 71 71 

Locuinţe 
protejate 
Hârlău AP1 

8 10 12 13 13 12 12 

5 

6 

Complexul de 
servicii pentru 
persoane cu 
handicap Hârlău 

Locuinte 

protejate 

 10 12 12 12 12 12 

 

 

  Hârlău AP2        

6 
Centrul Social de Tip 
Rezidenţial Galata 

   49 50 50 50 

Locuinţe 

protejatei 

      5 

7 

Complexul de 
Îngrijire şi 
Asistenţă Gulliver

Locuinţe 

protejate2 

      0 

Total 394 415 435 509 500 499 509 
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Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap 
Specialiştii servic iului au întocmit până pe 01.12 un număr de 11574 rapoarte de evaluare 
complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmind şi Programul 
individual de recuperare şi integrare socială. De asemenea, specialiştii serviciulu i au 
soluţionat 196 de petiţii şi 87 de contestaţii. În această perioadă, echipa de specialişti din 
cadrul serviciu lui de evaluare complexă pentru persoane cu dizabilităţi au efectuat 13 
deplasări în judeţ, la centrele zonale fiind evaluate cu aceasta ocazie 401 persoane 

Activitatea CEPHA 
In curul anului 2014, au fost eliberate un număr de 11.500 certificate de încadrare în grad 
de handicap (diferenţa faţă de nr. de 11.574 rapoarte de evaluare este dată de faptul că 
pentru evaluările din luna decembrie, certificatele se emit în cursul lunii ianuarie). 
Activitatea acestei structuri va face obiectul unui raport separat, anexă la prezentul raport 

Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap 
Serviciul Persoane Adulte cu Handicap - Prestaţii asigură acordarea dreptului la asistenţă 
socială sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de 
legislaţia în vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare. În evidenţa 
Serviciului Persoane Adulte cu Handicap, la data de 01.12.2014, se aflau 27.038 persoane 
cu handicap, cu domiciliul în judeşul Iaşi, neinstituţionalizate. Structura persoanelor cu 
handicap neinstituţionalizate (27.038 din care 277 copii şi 24.461 adulţi) pe grade şi 
tipuri de handicap este redată în tabelul următor:  

 
Tabel 7. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae, 
beneficiare de prestaţii, pe tipuri de handicap 

 

Tipuri de handicap Total 

  

■ Fizic 4728 

■ Somatic 5336 

■ Auditiv 942 

■ Vizual 3835 

■ Mental 5387 

■ Psihic 2238 

■ Asociat 4384 

■ HIV/SIDA 185 

■ Boli rare 1 
■ Surdocecitate 2 

Total 27038 
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Tabel 8. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare 
de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2011 - 01.12.2014 

 
Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciulu i Persoane Adulte cu Handicap 
Stabilirea şi plata prestaţiilor sociale 

 
� Număr bilete pentru transportul interurban, eliberate în anul 2014 : 113.234, 

pentru 14.374 beneficiari, astfel : 
Bilete AUTO = 67.115 (pt. 7.499 beneficiari) ; 
Bilete C.F.R. = 46.119 (pt. 6.875 beneficiari). 

� Număr decizii stabilire drepturi emise în anul 2014 : 13.362 ( 2.692 decizii 
pentru copii şi 10.670 decizii adulţi) , din care: 
pentru dosare noi = 3201 (446 decizii pentru copii şi 2755 decizii pentru adulţi); 
pentru prelungiri certificate=10.161 decizii ( 2.246 decizii pentru copii şi 7.915 decizii 
adulţi); 

� Număr dosare noi : 3201 (446 copii şi 2755 adulţi); 
� Numărul de documentaţii pentru roviniete / roviniete primite/ eliberate în 

anul 2014: 657 (o medie lunară de 55/lună ); 
� Număr de legitimaţii pentru transportul urban eliberate : 1680 ; 
� Numărul mediu lunar al persoanelor pentru care se achită dobândă 

subvenţionată de stat (adaptare locuinţă/achiziţionare autoturism): 38. 
Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării proiectelor 

I. Activităţi în vederea elaborării Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020 a fost 
prezentată şi avizată favorabil de către Comisia de Incluziune Socială Iaşi în şedinţa 
din data de 10.07.2014 şi aprobată în Plenul Consiliu lui Judeţean Iaşi prin 
Hotărârea nr 285/30.09.2014 

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) - 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială, dar şi Comisia Judeţeană privind Incluziunea 

Nr. Pers. Total Gr.I Grav Gr. II Accentuat Gr. III Mediu 

Handica 

p 20
12

 

20
13

 

20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

Copii 2625 2645 2577 1362 141 

6 

1461 648 580 527 615 644 586 

Adulti 2388 2467 24461 6782 719 7640 12333 12403 12099 4769 4797 4170 
 4 5   2        

Total 2650 2732 27038 8144 860 9101 12981 12983 12626 5384 5441 4756 
 9 0   8        
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Socială Iaşi, au fost notificate în legătură cu aprobarea Strategiei în Plenul Consiliu lui 
Judeţean Iaşi prin Hotărârea nr.285/30.09.2014 şi asupra disponibilităţii acesteia pe 
site-ul DGASPC Iaşi la adresa: www.dasiasi.ro . 

-I- Implementarea proiectelor, in calitate de lider de proiect 

1. Proiectul « Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Hîrlau, judeţul 
Iaşi » 

Finanţare de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) 
prin Min isterul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale (M.M.F.P.S.) - Proiectul privind 
Incluziunea Socială. 

Bugetul total al proiectului : 1.232.170. Euro 
- finanţare nerambursabilă: 965.000. Euro 
- Cofinanţare C.J. Iaşi: 267.170. Euro 
Obiectivul proiectului: înfiinţarea a două tipuri de servicii alternative, de capacitate 
mică, pentru persoanele cu dizabilităţi asistate a CIA Hirlau: 

■ Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane cu handicap mintal, în 
localitatea Budăi, judeţul Iaşi, cu o capacitate de 48 de locuri , funcţional din luna 
decembrie 2014 

■ 4 Locuinţe moderat protejate, cu o capacitate de 24 de persoane, tip simplex 
(6 pers/căsuţă), în municipiul Iaşi 

2. Activitati pentru sprijin irea echipei de management in implementarea 
proiectului „Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi” 

Grantul de finanţare: POSDRU, Axa prioritara 6, Domeniul major de interventie 6. 
Cererea de propuneri de proiecte nr. 116 “îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. 
Partener : S.C. Development Trading Consulting S.R.L. Iasi 
Bugetul proiectului : Valoarea totală a proiectului 1.938.655,50 lei, astfel: 
- Finanţare nerambursabilă: 1.899.882,39 lei 
- Cofinanţare (contribuţie CJ Iasi 2%): 38.773,11 lei 
Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a 
persoanelor vulnerabile din judetul Iasi si creearea unui centru de incluziune sociala. 

-I- 2 Proiecte depuse spre finanţare (în calitate de solic itant) şi af late în faza de 
evaluare, 
Operatorii de program fiind Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 
(FRDS) şi respectiv Ministerul Justiţ iei prin intermediul Mecanismului 
Financiar Norvegian 2009-2014. 
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-I- 4 Proiecte depuse spre finanţare (în calitate de partener) şi aflate in faza de 
evaluare 
Operatorii de program fiind Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 
(FRDS) ( Promotori de proiect: DGASPC Vaslui şi Fundaţia ’’Alături 
de Voi” România) şi respectiv Min isterul Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor Varstnice ( Aplicant Principal: Consiliul 
Judetean Iaşi);  
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CAPITOLUL XIII: SPORT ȘI TINERET 
 
XIII.1. „Promovarea sportului de performanţă”  

 
a.1. NUMAR TOTAL DE COMPETITII – PLANIFICAT/REALIZAT; 
Calendarul Sportiv 2014 – Programul „Promovarea sportului de performanţă” – P1 

a fost structurat pe două secţiuni: 
P1 A – Campionate Naţionale – etape locale şi judeţene 
P1 B – Alte competiţii locale, judeţene, interjudeţene 
P1 A planif icate 67/ realizate 67 din care: 
 - 33 competiţii au fost finanţate 
P1 B planificate 101/ realizate 111 din care: 
 - 55 competiţii au fost finanţate 
Cantitativ, Programul P1 a însemnat 178 competiţii realizate, iar din acestea 88 au 

fost finanţate. Calitativ, P1 a însemnat 106 % realizarea competiţiilor, din care 49,5 % au 
fost finanţate. 

Analiza rezultatelor obţinute la Campionate Naţionale şi la Competiţiile 
Internaţionale oficiale 
 Obiectul analizei – 5538 sportivi legitimaţi, reprezentând 27 ramuri de sport. 
Excludem sportivii legitimaţi la fotbal: 

- 2167 seniori - rămân 281 seniori pentru celelalte ramuri sportive 
- 1803 juniori – rămân 360 juniori pentru celelalte ramuri sportive. 

 În anul 2014, 1775 sportivi legitimaţi, reprezentând 26 de ramuri de sport, au 
obţinut la Campionatele Naţionale 499 de medalii, astfel:   
- 491 sportivi seniori - 145 medalii 
-   86 sportivi tineret  -   78 medalii 
- 360 sportivi juniori  - 128 medalii 
- 424  sportivi cadeţi  -   78 medalii 
- 414 sportivi copii  -    70  medalii 
      1775   sportivi legitimaţi    -  499  medalii 
        participanţi la CN 

 Medaliile au fost obţinute de 21 ramuri de sport din cele 26 care au participat la CN. 
 Din cele 21 de ramuri de sport care au obţinut medalii la CN: 

- 12 ramuri sportive olimpice  – 282 medalii 
-   9 ramuri sportive neolimpice -  217 medalii 

 15 structuri sportive au obţinut cele 499 medalii la CN. Dintre acestea se remarcă 
următoarele: 

- C.S. Politehnica Iaşi   - 93 medalii 
- Liceul cu Program Sportiv Iaşi - 92 medalii 
- C.S.M. Iaşi  - 87 medalii 
- C.S.S. Unirea Iaşi  - 40 medalii 
- C.S.S. Anghel Saligny Iaşi  - 36 medalii 
- C.S. C.F.R. Iaşi  - 30 medalii 
 Pe ramuri sportive: 
- olimpice - atletism  - 83 medalii 
  - tir arc  - 40 medalii 
  - gimnastică ritmică - 36 medalii 
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  - Taekwondo WTF  - 33 medalii 
  - canotaj  - 29 medalii 
  - judo  - 27 medalii 
- neolimpice - qwan ki do - 51 medalii  
  - karate tradiţional - 50 medalii 
  - şah - 47 medalii 
  - radioamatorism - 26 medalii 
  - culturism - 15 medalii 
 

a.2. MEDALII OBTINUTE IN COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE: 
CAMPIONATE MONDIALE, CAMPIONATE EUROPENE, CUPE 
MONDIALE, CUPE EUROPENE, CAMPIONATE BALCANICE  

 
 La competiţiile internaţionale oficiale, 13 ramuri de sport (6 ramuri olimpice şi 7 
ramuri neolimpice) au obţinut în 2014, 69 de medalii: 

- 20 medalii de aur 
- 14 medalii de argint 
- 35 medalii de bronz. 
 Acestea au fost obţinute la următoarele competiţii oficiale: 

- Campionate Mondiale    5 medalii   
- Campionate Europene  37 medalii 
- Cupe Mondiale    5 medalii 
- Cupe Europene  10 medalii   
- Campionate Mondiale Univ.  3 medalii 
- Campionate Balcanice    9      medalii 

TOTAL    69  medalii 
Topul structurilor sportive: 

1. CSM Iaşi   -    22 medalii: 
 3 aur 
 4 argint 
 15 bronz 
2.  CS "Poli" Iaşi -    17 medalii 
 7 aur 
 4 argint 
 6 bronz 
3. CS Activ Vo Iaşi-   9 medalii: 
 2 aur 
 4 argint 
 3 bronz 
4. CS Enpi Iaşi   -    7 medalii: 
 5 aur 
 2 bronz 
5. CS LPS Iaşi -   5 medalii: 
 3 aur 
 2 bronz 
6. CS Olympic Iaşi-  3 medalii: 
 2 aur 
 1 bronz 
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7. CSS Unirea Iaşi -  3 medalii: 
     3 bronz 
8. CS CFR Iaşi -   2 medalii: 
 2 bronz 
9. CS Kwang Gae Iaşi- 1 medalie: 1 bronz 

Repartizarea pe eşaloane de vârstă arată astfel: 
- 40 medalii au obţinut seniorii 
-   3 medalii au obţinut tineretul 
- 26 medalii au obţinut juniorii. 
 Din totalul de 69 de medalii, 14 au fost obţinute de fete şi 55 de băieţi. 

Pe ramuri de sport aceste medalii sunt repartizate astfel: 
o radioamatorism  14 medalii   13 sportivi legitimaţi 
o judo   10 medalii 122 sportivi legitimaţi 
o karate tradiţional 10 medalii   91 sportivi legitimaţi 
o vovinam viet vo dao   9 medalii   17 sportivi legitimaţi 
o culturism     7 medalii   26 sportivi legitimaţi 
o atletism     5 medalii 123 sportivi legitimaţi 
o canotaj     4 medalii   30 sportivi legitimaţi 
o tir sportiv    3 medalii   14 sportivi legitimaţi 
o şah     2 medalii 334 sportivi legitimaţi 
o popice     2 medalii   27 sportivi legitimaţi 
o taekwondo  ITF   1 medalie   33 sportivi legitimaţi  
o handbal     1 medalie 134 sportivi legitimaţi 
o rugby     1 medalie 130 sportivi legitimaţi 

69 medalii     1107 sportivi legitimaţi 
 
a.3. SPRIJIN ACORDAT CENTRELOR OLIMPICE PENTRU PREGATIREA 

JUNIORILOR SI LOTURILE NATIONALE CARE SE PREGATESC PE 
RAZA JUDETULUI IASI 

 
Pe parcursul anului 2014 şi-au desfăşurat activitatea pe raza judeţului Iaşi două 

Centre Olimpice pentru pregătirea juniorilor: 
� scrima 
� canotaj. 

Scrima beneficiază de facilităţi de cazare (Hotel Sport) – 11 luni pe an. 
Canotajul pe parcursul lunilor de iarnă (noiembrie - martie) are gratuitate la Sala 

Polivalentă pentru pregătirea fizică. 
Suntem deschişi colaborării cu Federaţiile sportive Naţionale care ne solicită 

sprijinul pentru pregătirea Loturilor Naţionale. 
 
a.4. ACTIVITATI IN COLABORARE CU FEDERATIILE SPORTIVE 

NATIONALE, ALTELE DECAT ETAPELE LOCALE SI JUDETENE 
 

Anul 2014 a fost "plin" în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea 
evenimentelor la n ivel naţional în relaţia cu Federaţiile Sportive Naţionale. Bazele sportive 
ale Iaşului au fost solicitate de 2 – 3 ori pe lună pentru: 

� Finala de Campionate Naţionale = 19 
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� Etape şi Turnee Zonale = 5 

� Alte acţiuni ale Federaţiilor  =
 5 

Total  =  29 acţiuni 
 
 

a.5. EVIDENTA SPORTIVI, A NTRENORI, ARBITRII, INSTRUCTORI IN 
ACTIVITATE 

sportivi legitimaţi nr
. 
cr
t 

ramura sportivă senio
ri 

tiner
et 

junio
ri 

cade
ţi 

cop
ii 

antreno
ri 

instructo
ri  

arbitr
ii 

1. Atletism 3 3 8 39 70 13 0 0 

2. Baschet 12 0 35 30 32 6 0 11 

3. Box 14 10 20 12 13 7 2 
voluntari 8 

4. Canotaj 2 2 19 7 0 3 0 1 

5. Ciclism 0 5 7 0 0 0 1 voluntar 0 

6. Culturism/Fitness 14 0 12 0 0 2 1 voluntar 2 

7. Fotbal 2167 0 1803 0 0 37 0 204 

8. Gimnastică Ritmică 6 8 10 14 14 2 2 3 

9. Haltere 0 0 1 8 0 1 0 0 

10. Handbal 17 0 21 96 0 12 0 12 

11. Judo 7 8 18 59 30 8 1 16 

12. Karate Tradiţional 13 8 25 18 27 0 3 14 

13. Lupte 0 0 2 3 7 1 0 0 

14. Popice 10 8 6 3 0 2 0 5 

15. Qwang Ki Do 28 9 9 9 13 4 8 13 

16. Radioamatorism 4 0 3 6 0 1 0 0 

17. Rugby 56 0 52 22 0 6 0 4 

18. Scrimă 13 4 7 19 17 3 0 4 

19. Şah 110 21 42 41 120 3 7 1 

20. Taekwondo ITF 33 0 0 0 0 1 1 1 

21. Taekwondo WTF 0 0 10 6 2 1 0 0 

22. Tenis de câmp 1 0 6 15 6 2 0 0 

23. Tenis de Masă 13 0 10 0 24 1 1 6 

24. Tir Arc 9 0 14 6 12 2 0 0 

25. Tir Sportiv 7 0 7 0 0 3 0 3 
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26. Volei 0 0 12 14 23 5 0 8 

27. Vo Vinam Viet Vo Dao 9 0 4 0 4 0 1 0 

 TOTAL 2448 86 2163 427 414 126 28 316 

 Total sportivi 
legitimaţi 

5538    

ANALIZĂ EVIDENŢĂ SPORTIVI, ANTRENORI, INSTRUCTORI SPORTIVI ŞI ARBITRII 
PE RAMURI DE SPORT 
 
Dacă luăm ca an de referinţă din ciclul olimpic trecut, 2010, cifrele din 2014 

evidenţiază următoarele: 
Sportivi legitimaţi:2010=  4397 2014= 5538 
 Eşaloane de vârstă:seniori=  1083   = 2448 
  tineret =  538   =     86 
  juniori =  1505   = 2163 
  cadeţi =  863   =      427 
  copii =  308   =   414 
 Ramuri de sport olimpice:   653      933 
 Ramuri de sport neolimpice  704      732 
Antrenori şi instructori sportivi: 132      152 
Arbitrii:    222      316  

În 2014 apare un plus de peste 1100 sportivi legitimaţi faţă de ciclul olimpic trecut. 
Eşaloanele de vârstă continuă să fie "răsturnate", adică normal cifrele mari ar trebui să fie 
la copii, cadeţi şi juniori. 

Numărul antrenorilor şi instructorilor sportivi angrenaţi în pregătire este scăzut. 
Exemplu: la fotbal există 109 echipe în judeţ, de care se ocupă 37 de antrenori.  

 
a.6. IMPLICAREA ASOCIATIILOR JUDETENE PE RAMURA DE SPORT IN 

DERULAREA COMPETITIILOR SPORTIVE 
 
Cele 20 de Asociaţii Judeţene ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi au 

calendar competiţional propriu. Parte din competiţiile Asociaţiilor Judeţene se regăsesc în 
Calendarul competiţional al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi. 

De asemenea mai bine de jumătate dintre acestea sunt angrenate în organizarea şi 
desfăşurarea etapelor locale, judeţene şi zonale ale Olimpiadei Naţionale a Sportului 
Şcolar şi în Acţiunile de Selecţie organizate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Iaşi pe raza judeţului Iaşi. 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile permitea 
Asociaţiilor Judeţene să desfăşoare proiecte specifice, însă de peste 4 ani Ministerul nu 
mai alocă fonduri. Comunităţile locale şi cea judeţeană se implică simbolic.  

La jumătatea ciclului o limpic (2012 - 2016) avem tabloul ciclulu i olimpic trecut dar 
mai sumbru sub aspect cantitativ (în 2011 erau 3 calificaţi pentru jocurile olimpice) şi se 
vede clar că rezultatele de valoare internaţională sunt obţinute de către sportivii juniori şi 
t ineret. 
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XIII.2. Programul „Sportul pentru toţi” 
 

I.  Obiective 
În acest sens Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi a avut ca obiectiv 

principal pentru anul 2014, schimbarea modalităţilor şi atitudinilor cu privire la domeniul 
Sportul pentru Toţi: 
o Stimularea constituirii de structuri asociative destinate activităţilor fizice pentru 

atragerea majorităţii elevilor la practicarea activităţilor fizice sportive: 
• Cu sprijinul direct de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi au fost constituite 9 

de Asociaţii Sportive Şcolare. 
o Acţiunile realizate de Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi şi Clubul Sportiv 

Coris Iaşi în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi având ca scop informarea 
populaţiei privind problemele de sănătate legate de inactivitate şi modul de viaţă 
sedentar (Proiectul SANOPARC a cuprins toate categoriile de vârstă de la 6 ani la 
peste 80 ani). 

o În anul 2014 s-a continuat mutarea activităţilor sportive de la oraş la nivelul 
comunelor cu trimitere la tineri (8 – 16 ani)  

• Astfel au fost organizate acţiuni şi competiţii la n ivelul comunelor: Bălţaţi, 
Bîrnova, Răducăneni, Ruginoasa, Vlădeni, Hălăuceşti, Gorban, Ţibăneşti, 
Belceşti, Coarnele Caprei, Popeşti, Andrieşeni şi Deleni, oraşele Podu Iloaiei şi 
Hîrlău. 

 
II. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de către Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Iaşi prin Asociaţia Judeţeană Sportul pentru 
Toţi Iaşi: 

b.1. NUMAR TOTAL DE COMPETITII – PLANIFICAT/REALIZAT 
Calendarul Sportul pentru Toţi 2014 a fost structurat astfel: 

Capitolul II – P2  
– Programul „Sportul pentru Toţi” capitolul A acţiuni comune cu Federaţia Română 

Sportul pentru Toţi –  6 acţiuni 
– Programul „Sportul pentru Toţi” capitolul B activităţi proprii – 33 acţiuni 
– Programul „Sportul pentru Toţi” capitolul C Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 

– 30 acţiuni 
În anul 2014 au fost planificate un număr de 70 acţiuni, s-au realizat 72 

acţiuni. 
 

b.2. DERULAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL „MIŞCARE PENTRU 
SĂNĂTATE” CONFORM HOTĂRÂRII NR. 283/13.03.2003 

 
În conformitate cu H.G. nr. 283 din 13.03.2003 DJST Iaşi a derulat următorul 

program: 
Număr cursuri in iţiere 

Preşcolari 
gratis/taxă 

redusă 

Număr 
 ore/ 
an 

Număr 
 cros/ 

an 
înot sport 

iarnă 

alte 
cursuri  
iniţiere 

Număr 
concursuri 

pe 
discipline 

Observaţii 

286 13 15 8 84 46 s-au desfăşurat în bazele  
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sportive ale DJST Iaşi * şi 
pe trasee stabilite 

 
* baze sportive DJST Iaşi: 

- Sala Polivalentă 
- Sala de atletism Grădinari 
- Sala de gimnastică Păcurari 
- Patinoar Grădinari 
- Teren sintetic + nocturnă minifotbal 
- Teren bitum minibaschet – minifotbal 

De asemenea în perioada vacanţei de vară s-au desfăşurat un număr de 12 acţiuni 
la nivelu l Sportul pentru Toţi şi al tabereri Muncel: 
 
b.3. COLABORAREA CU FEDERAŢIA NAŢIONALĂ „SPORTUL PENTRU 

TOŢI” 
 

Federaţia Română Sportul pentru Toţi a sprijinit Asociaţia Judeţeană Sportul pentru 
Toţi Iaşi în organizarea celei de a III-a ediţii a Cupei Satelor la Trânte. Competiţia a avut 
loc în comuna Bălţaţi cu participarea a 11 comune, bucurându-se de participarea a peste 
100 de copii. Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi a premiat participanţii cu 
tricouri, medalii, cupe şi a asigurat transportul şi diurna în ziua competiţiei. 

De asemenea a avut loc la Iaşi, Festivalu l Internaţional de Minibaschet pentru copii 
cu participarea a 3 echipe din Republica Moldova şi 3 echipe din România. Federaţia 
Română Sportul pentru Toţi şi Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi au suportat 
cheltuielile participanţilor pentru cazare, masă şi premiere (cupe, medalii, tricouri, 
diplome). 

 
b.4. ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN 

PROGRAMUL „ÎNTREŢINEREA, FUNCŢIONAREA ŞI DEZVOLTAREA 
BAZEI MATERIALE” DIN JUDEŢ 

 
stadioane, unităţi de cazare şi alimentaţie a sportivilor, săli, terenuri sau 
alte spaţii omologate pentru competiţii oficiale 
 

In anul 2014 DJST lasi si-a desfasurat activitatea cu un numar de 54 angajati din 
care 16 functionari publici si 38 personal contractual. 

Baza materiala este formata din: 
- Sediu adrninistrativ din str. Sf. Sava nr.19 
- Sediu adrninistrativ din str. Octav Botez nr.2A 
- Teren sport cu nocturnă – realizat din fonduri europene 
- Hotel Sport 
- Sala Polivalenta 
- Complex Sportiv Gradinari (Pista de Atletism, Teren minifotbal cu nocturnă şi Patinoar 

sintetic) 
- Sala de Gimnastica Ritmică Păcurari 
- Baza nautica Dorobanti – administrată de Federaţia Română de Canotaj 
- Tabara Muncel 
- Tabara Valea Seaca, Ciric, Strunga - nefuncţionale. 
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b.5. STADIUL REALIZĂRII PROTOCOALELOR SAU CONVENŢII DE 

PARTENERIAT 
 

Avem încheiate în 2014 un număr de 53 Protocoale sau Convenţii de parteneriat, 
vizând colaborarea la nivelul Consiliilor Locale Comunale, Orăşeneşti şi Municipale. Toate 
acestea se regăsesc în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive din teritoriu.   

 
b.6. ORGANIZAREA ŞI DERULAREA CALENDARULUI SPORTIV LOCAL ŞI 

JUDEŢEA N 
 

Calendarul Sportiv Local şi Judeţean pentru anul 2014 a fost structurat pe trei 
capitole, astfel: 

 
Capitolul I – P1 Programul „Promovarea sportului de performanţă”cu două 

subcapitole: 
P1A  Campionate Naţionale – etape locale şi judeţene: 67 acţiuni 
PB  Alte competiţii locale, judeţene, interjudeţene: 101 acţiuni 

 
Capitolul II – P2 Programul „Sportul pentru toţi” cu trei subcapitole: 

P2A Acţiuni organizate în colaborare cu Federaţia Română Sportul pentru Toţi: 6 acţiuni 
P2B  Acţiuni/Activităţi proprii: 33 acţiuni 
P2C  Campionate şcolare şi universitare, etape locale şi judeţene: 30 acţiuni  

 
Capitolul III – P3 Alte activităţi/acţiuni 

P3A Cabinet metodic – dotări 
P3B Clasamente - premieri 

 
La cele peste 250 de competiţii organizate şi desfăşurate pe raza judeţului Iaşi în 

2014 au participat aproape 40000 de sportivi, realizându-se o medie de peste 150 sportivi 
pentru fiecare competiţie. 
 

b.7. SITUAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR DIN JUDEŢ 
 

Sportul şcolar continuă să reprezinte principala sursă de selecţie pentru sportul de 
înaltă performanţă, chiar dacă la momentul de faţă nu este tratat de Ministerul Educaţiei 
cu atenţia pe care o merită. 

Timid, dar cu dăruire şi abnegaţie apar structuri sportive cu personalitate juridică în 
mediul rural. Există deja două înfiinţate pe lângă şcoli: la Vlădeni şi Andrieşeni. Acestea 
participă deja la competiţii oficiale interne de atletism şi judo, obţinând şi clasări pe 
podium. 

Cluburile de tradiţie în domeniul sportului şcolar sunt: 
- Liceul cu Program Sportiv Iaşi         4 ramuri de sport cu 27 profesori – 

antrenori încadraţi 
- Clubul Sportiv Şcolar Unirea Iaşi        9 ramuri de sport cu 25 profesori – antrenori 

încadraţi 
- Clubul Sportiv Şcolar Anghel Saligny Iaşi gimnastică ritmică cu 2 profesori-antrenori şi 

2 instructori sportivi   
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În 2014 cele trei structuri sportive au avut angrenaţi în calendarul competiţional 
oficial (C.N.) un număr de 659 sportivi, elevi legitimaţi. 

 
Vă prezentăm bilanţul anului 2014 în C.N.   

unitatea 
şcolară 

/ 
LOC 

Liceul cu Program 
Sportiv Iasi 

Clubul Sportiv 
Scolar Iasi 

Clubul Sportiv Scolar 
Anghel Saligny total 

I 34 10 15 59 
II 35 12 11 58 
III 23 18 10 51 

Total 
Medalii 

92 40 36 168 

 
 Din totalul de 499 medalii la Campionatele Naţionale, sportul şcolar şi-a adus 
aportul obţinând mai bine de 1/3. 
 În competiţiile internaţionale oficiale: 
- LPS Iaşi   – 5 medalii = 3 aur, 2 bronz 
- CSS Unirea Iaşi -  3 medalii = 3 bronz 
 

b.8. SITUATIA CONSTITUIRII ASOCIATIILOR JUDETENE PE RAMURA DE 
SPORT, PRECUM SI A ASOCIATIILOR SPORTIVE FARA 
PERSONALITATE JURIDICA 

 
    La nivelul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Iasi in anul 2014 si-au 
desfasurat activitatea un numar de 20 de Asociatii Judetene pe ramuri de sport. 

Structura judetului Iasi pr ivind Asociatiile Sportive fara personalitate juridica in anul 2014 
se prezinta astfel: 

a)Asociatii Sportive in scoli – mediul urban 47 

b)Asociatii Sportive in scoli – mediul rural  58 

c) Asociatii Sportive in facultati  - 1 

d)Asociatii Sportive in societati comerciale mediu urban – 52 

e)Asociatii Sportive in societati comerciale mediu rural – 72 

f) Asociatii Sportive in alte domenii – 50 

                 TOTAL 280 Asociatii Sportive 

 
b.9. SITUAŢIA ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE 

MEDICINĂ SPORTIVĂ ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN JUDEŢ 
 

În anul 2014 s-au efectuat peste 14000 vizite medicale şi mai mult de 1600 
proceduri de fizioterapie în vederea recuperarii post traumatice a sportivilor. De 
asemenea, s-a asigurat asistenta medicala la competiţii. 
 Problema medicinii sportive rămâne în continuare desfiinţarea Policlin icii Sportive.  
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2.     Aprecierea şi evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în domeniu 
 

Nu am avut în 2014 nici o sesizare scrisă la adresa angajaţilor şi nici o abatere 
disciplinară, de aceea aceştia au obţinut calificativele de bine şi foarte bine la modul 
general. 

Este de apreciat modul în care au răspuns solicitărilor într-un an cu o dinamică 
accentuată,  cu un volum de muncă ridicat pentru o organigramă subdimensionată. 
 

b.10. MĂSURI ŞI MODALITĂŢI DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROLUL ÎN 
TERITORIU 

 
Clubul Sportiv Municipal Iaşi, reprezentativ pentru rezultatele internaţionale de 

excepţie, a fost în atenţia consilierilor Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi. S-au 
formulat recomandări privind activitatea sportivă. 

Îndrumarea şi sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi s-a 
concretizat foarte bine prin acţiunile Cabinetului  Metodic de perfecţionare a resurselor 
umane din structurile sportive ieşene. În acest sens, au fost puse la dispoziţie depozitul 
de carte, mijloacele audio şi video, ultimele noutăţi editate de către Institutul Naţional de 
Cercetare pentru Sport şi abonamentul la revista „Sport în România”. 

În anul 2015 obligatoriu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi va face 
abonament la Gazeta Sporturilor şi abonament la I.N.C.S. privind noutăţile publicate. 

Conform strategiei Direcţiei Judeţene, o importanţă deosebită se acordă activităţii 
de formare a instructorilor sportivi care are la bază Protocolul de colaborare dintre 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi şi Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport Iaşi. În anul 2014, au primit carnet de instructor pentru 
următoarele ramuri de sport: 

- Culturism/Fitness      6 
- Gimnastică aerobică 2 
- Înot   9 

TOTAL 17  carnete de instructori 
 Toţi aceşti instructori sportivi sunt studenţi în an terminal şi deţin bagajul necesar 
pentru desfăşurarea în condiţii optime a unui program de antrenament sportiv. 
 De asemenea, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi formează anual animatori şi 
instructori pentru structurile sportive din comunităţile locale ale judeţului Iaşi. 
 

b.11. ROLUL ŞI IMPLICAREA DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI 
TINERET IAŞI ÎN SUSŢINEREA ŞI ORGA NIZAREA ACTIVITĂŢII 
SPORTIVE ÎN COMUNELE ŞI ORAŞELE MARI 

 
A vizat în principal: 

- Încheierea de Protocoale şi Convenţii de colaborare cu majoritatea Consiliilor Locale din 
judeţul Iaşi pentru perioada 2014 – 2017  

- Constituirea de structuri sportive la nivel şcolar şi comunal 
- Atragerea persoanelor calificate din învăţământ pentru asigurarea cadrului tehnic 
- Formarea şi calif icarea instructorilor sportivi la nivelul comunelor şi oraşelor 
- Menţinerea tradiţiilor sportive specifice comunelor (oină, orientare turistică, trânte, 

săniuş, etc.). 



 303 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi a continuat acţiunea de selecţie în 
judeţ, aceasta îmsemnând angrenarea tuturor şcolilor care au fost repartizate în 14 centre 
de concurs. Şcolile generale din comunele judeţului Iaşi au beneficiat de sprijinul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi prin prezenţa cadrelor de specialitate dela Liceul cu 
Program Sportiv Iaşi. 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi a asigurat transportul cadrelor de 
specialitate, tricouri primilor 3 clasaţi (m + f) la cele două categorii de vârstă şi diplome în 
valoare de 10000 lei. In anul 2014 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi a 
organizat la Tabăra Muncel în luna august în 5 zile un cantonament cu 37 de copii care au 
obţinut rezultate deosebite în activitatea sportivă. Copii au fost selecţionaţi din comunele: 
Andrieşeni, Vlădeni, Ruginoasa şi Valea Lupului.  
 

b.12. MODALITĂŢI DE COLABORARE CU ORGANELE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE LOCALE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA N, ALTE 
INSTITUŢII IMPLICATE ÎN SPORT 

 
Remarcăm colaborarea cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi şi 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi. Cu structurile sportive am avut un dialog pe 
baza solicitărilor exprimate şi, împreună, am căutat soluţii pentru rezolvarea lor în limitele 
disponibilităţilor calendarului sportiv şi a bugetului alocat onorând majoritatea 
competiţiilor cu diplome, cupe şi tricouri. 

Vrem să mulţumim şi pe această cale tuturor partenerilor care au susţinut şi au 
înţeles activitatea depusă de DJST Iaşi în anul 2014. 

În anul 2014 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, prin inspectorul de specialitate 
Viciu Tănase, s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea Ediţiei II a Cupei Liceelor. De 
asemenea Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a depus un efort deosebit în constituirea de 
noi structui sportive şcolare şi implicarea lor în desfăşurarea O limpiadei Naţionale a 
Sportului Şcolar. 

Fundaţia Sportului Ieşean a organizat la nivelul cartierelor competiţii de masă la 
şah, streetball şi cros. Competiţiile au avut o participare bunã şi considerăm că pot fi 
organizate Cupe ale cartierelor şi la alte ramuri de sport şi în special pentru copii ai străzii, 
dacă este posibil.  În anul 2014 Fundaţia a sprijin it financiar toate structurile sportive cu 
personalitate juridică. De un sprijin deosebit s-a bucurat  Asociaţia Judeţeană Sportul 
pentru Toţi Iaşi în atragerea unui număr cât mai mare de tineri şi vârsnici la practicarea 
exerciţiilor f izice. 
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XIII.3. Activitatea în domeniul tineretului  
 
În anul 2014, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi a organizat o serie de 

acţiuni cuprinse în calendarul propriu de proiecte, care s-au încadrat în următoarele 
priorităţi: cultură şi educaţie non-formală; sănătate, sport şi recreere; participare şi 
voluntariat; muncă şi antreprenoriat. 

Bugetul alocat acţiunilor din calendarul cu activităţi proprii a fost de 42.000 lei, 
pentru Concursul local de proiecte 2014 au fost alocaţi 48.000 lei, iar activităţile 
organizate în cadrul Centrului de Tineret al DJST Iaşi au beneficiat de 30.000 lei. 

Consilierii t ineret au implementat proiectele: 
Curs “Manager Proiect” (15.04 – 15.06) ; 
Săptămâna Tineretului, (15.04 - 10.05) ; 
Paşi spre cultură, (1.05-30.11) ; 
Alcoolul poate distruge vieţi!, (1.06-01.12) ; 
Ziua Internaţională împotriva SIDA, (15.10 - 01.12) ; 
VoluntarIS 2014, (15.11-15.12); 
Înfiinţează un ONGT!, (01.05 – 30.10) 
Voluntarul ieşean, (01.06 – 30.11) 
Easy to find a job, (01.06 – 30.11) 
Numărul de participanţi la aceste proiectele proprii a fost 8815, iar numărul 

beneficiarilor 37500.  
De asemenea, DJST  Iaşi a organizat în perioada 21 aprilie – 11 iunie Concursul 

local de proiecte, la care au participat 12 ONGT-uri din care 7 au primit finanţare, datorită 
fondurilor limitate. Aceste proiecte s-au derulat în perioada 15 iulie – 15 noiembrie şi au 
fost monitorizate de către consilierii t ineret. Numărul de participanţi la aceste proiecte a 
fost de 2154, iar numărul de beneficiari de 17560. 
 Consilierii t ineret s-au ocupat şi de organizarea activităţilor Centrului de Tineret al 
DJST Iaşi, care funcţionează din anul 2005. În cadrul proiectelor iniţiate, la Centrul de 
Tineret  au fost 6020 de participanţi şi 62000 de  beneficiari. 
  

În anul 2014, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a încheiat mai multe 
contracte de colaborare cu asociaţii de tineret din Iaşi (Eurodemos, Asociaţia Tinerilor 
Ieşeni, Asociaţia Moldavia, Asociaţia Consensual), cât şi cu unităţi de învăţământ (Liceul 
Teoretic « Dimitrie Cantemir » Iaşi, Colegiul Tehnic « Gheorghe Asachi«  Iaşi,  Liceul 
Tehnologic Economic « Virgil Madgearu Iaşi, Colegiul Tehnic « D.Leonida«, Liceul Naţional 
« Mihai Eminescu« Iaşi, Liceul Teoretic « Al.I.Cuza » Iaşi), în vederea realizării unor 
proiecte de tineret pentru tinerii din Iaşi. 

În administrarea direcţiei există 4 centre de agrement Ciric, Valea Seacă, Strunga 
şi Muncel. Dintre acestea doar Centrul de Agrement Muncel mai este funcţional iar restul 
fiind în conservare.  

Compartimentul Tineret a realizat în anul 2014 în cadrul Centrului de Agrement 
Muncel un total de 1071 de cazări, ceea ce înseamnă un grad de ocupare  pentru vacanţa 
de vară de 90%. 

Au fost organizate două tabere cu caracter naţional: Tabăra Naţională de Jurnalistică 
Puls 2014, ajunsă la  a XXII-a ediţie şi Tabăra Naţională de Formare de formatori pentru 
copii şi t ineri cu dizabilităţi, proiect internaţional realizat în urma unor parteneriat cu ONG-
uri din Belgia şi Olanda.  
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XIII.4. Proiecte de tineret  
 
1.Denumire proiect : “Mărtişorul primăverii” 
2.Tipul activității: Spectacol de dans 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studentilor Iași 
4.Parteneri : Formatii ale Casei de Cultură a Studentilor din Iaşi 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 6 martie 2014 / Sala “Gaudeamus CCS 
Iaşi” 
6.Scopul proiectului : Creșterea nivelului de performantă artistică a studentilor ieșeni. 
7.Prioritate: "Cultură și educație nonformală, sprijin irea și stimularea creativitătii și 
performanței studenților  în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, afișe 
vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software". 
8.Obiective: 

1.Implicarea unui numar de 5 formații în actul artistic. 
2.Realizarea unui spectacol de varietăți ocazional de Ziua de 8 Martie în Sala 
Gaudeamus. 

 9.Grupul tintă :tinerii din județul Iași; 
10.Rezumat: 

Spectacolul de varietăți “Mărtișorul  primăverii” a fost organizat în Sala 
“Gaudeamus” a CCS Iași pe 6 martie 2014. În cadrul spectacolului au fost prezente trupe 
care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților Iași cum ar fi: “Doina Carpaților”, 
“Quasar dance”, “The Sky”, “Elegance”, “Bell Art”, “Soul Beat”, “Clubul RO” , “MC Swift”. 
Prin prezentarea acestui spectacol; au fost antrenați aproximativ 100 de tineri,membri ai 
formațiilor menționate. Prin organizarea acestor spectacole CCS Iași are în vedere 
promovarea tinerilor care demonstrează talent în domeniile de interes și promovarea 
instituției. 
11.Rezultatele obtinute: 

� Un spectacol de varietăți organizat; 
� 100 de tineri implicați în spectacol, 
� 350 spectatori ; 
� 8 formații implicate în actul artistic; 

 
1.Denumire proiect : Curs “Erasmus +” 
2.Tipul activității: training 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași 
4.Parteneri : Asociația Culturală „Moldavia” 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 21-23 feb.2014 / Sala de Conferințe 
C17 
6.Prioritate:  3.1Cultură și educație nonformală  
7.Scopul proiectului : Accesul la informație a tinerilor interesați de scrierea proiectelor 
în context Erasmus+. 
8.Obiective: 
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1.Instruirea unui număr de 20 de tineri, membri ONG cu privire la scrierea 
proiectelor în context Erasmus +. 
2.Organizarea unui training de scriere proiecte în context Erasmus + în perioada 
21-23 februarie2014. 

9.Grupul țintă :Participanții vor f i reprezentați de tineri cu vârste cuprinse între 14-35  
de ani , conform metodologiei iar beneficiarii sunt reprezentați de tinerii   care provin din 
comunitățile participanților. 
10.Rezumat:  

Cursul organizat în parteneriat cu Asociația Culturală “Mo ldavia” a avut ca scop 
creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la programul European de 
finanțare amintit. 
Pentru a participa la curs tinerii cu vârste cuprinse între 14-35 ani au completat 
formularul pus la d ispoziție de cei din cadrul ANPCDEFP pe site-ul oficial. 
Termenul de înscriere a fost 14 februarie, urmând ca pe data de 15 februarie , în 
urma selecției să fie afișate rezultatele. 
Datorită  numarului mare de participanți (152 persoane înscrise) afișarea listei a 
fost amânată pentru data de 17 februarie 2014. 
În urma selecției au fost admiși 21 participanți care au fost prezenți pe parcursul 
celor trei zile de curs. 
Programul cursului a fost :vineri 10:00-17:30, sâmbată și duminică 09:00 -16 :30. 
În cadrul primei zile de curs trainerii au foslosit metode nonformale prin care au 
prezentat obiectivul general al cursu lui și au facilitat cunoașterea participanților. 
În cadrul activităților s-a lucrat pe echipe , membrii și-au dezvoltat abilitățile de 
lucru în echipă , au schițat idea de proiect stabilită și au trasat firu l roșu al 
proiectului în baza informațiilor oferite de trainer. 
Pe parcursul trainingului au fost folosite exerciții de energizare pentru dezvoltarea 
conexiunilor între participanți, spiritul de echipă și diversif icarea activităților în 
cadrul cursului. 
Cursul s-a axat pe diferențele apărute în ghidul  de finanțare a noului program 
“Erasmus +” și pe necesitatea tinerilor de a acumula și dezvolta informațiile și 
abilitățile necesare în vederea completării formularului de finanțare vizat. 
Activitățile au cuprins cele mai importante puncte în scrierea unui proiect: 
� Prezentarea ghidului de finanțare, în mod special a liniilor de finanațare 
adresate tinerilor și lucrătorilor de tineret (K1 si K2); 
� Formarea scopului și a obiectivului unui proiect; 
� Conceperea activităților; 
� Metode nonformale; 
� Diagram Gantt și matricea cadrului logic ; 
� Bugetul unui proiect; 
� Prezentarea formularului de finanțare “Erasmus +”; 
În ultima zi de curs tinerii au prezentat ideile de proiect schițate în echipele de 
lucru. 
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La final trainerii au evaluat activitățile incluse în program prin d iferite metode de 
evaluare (Dixit , chestionare de evaluare , discuții libere, observații). 

11.Rezultatele obtinuțe: 
� 21 de tineri participanți la curs în perioada 21-23 februarie 2014; 
� 5 schițe de proiect; 
� Abilități de lucru în echipă dezvolate în rândul participanților; 
� Abilități de scriere de proiecte în context “Erasmus +”; 
� Dezvoltarea relațiilor între membrii ONGS; 
� GRUP “Erasmus +” pe o pagina de socializare; 
� Poze si filmulețe; 
� Baza de date cu datele de contact ale participanților. 
Multiplicarea rezultatelor se va realiza în măsura în care participanții la curs vor 
împărtăși informațiile acumulate în cadrul cursului și altor membri din cadrul 
organizațiilor din care provin. 
Avand în vedere numărul mare de aplicații depuse în perioada de înscriere din 
cadrul proiectului , rezultă că tinerii din mediu l universitar ieșean sunt interesați de 
posibilități de finanțare existente și de cursurile de formare specific. 
În acest sens CCS Iași are în vedere organizarea unui al doilea curs în perioada 
următoare în măsura posibilităților. 

 
1.Denumire proiect : Spectacol aniversar “Unic Dance” 
2.Tipul activității: spectacol 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studentilor Iași 
4.Parteneri : Quasar dance 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 14 februarie 2014/ Sala Gaudeamus. 
6.Prioritate: "Cultură și educație nonformală.  Sprijinirea și stimularea creativității și 
performanței studenților în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, afișe 
vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software. 
7.Scopul proiectului : Promovarea formațiilor din cadrul CCS Iași. 
8.Obiective: 
1.Realizarea unui spectacol aniversar cu implicarea unui numar de aproximativ 50 de 
dansatori. 
2.Atragerea unui numar de 500 de spectatori , în seara de spectacol , 14 februarie 2014. 
9.Grupul țintă : t inerii și studenții din mediul universitar ieșean.  
10.Rezumat: 
Spectacolul aniversar “Unic Dance ” a fost organizat cu ocazia împlin irii a sașe ani de 
activitate  a Clubului de Dans Sportiv “UNIC”.Alături de membrii clubului au participat și 
cluburile Quasar Dance, The Sky, Bell Art, Academia Show care au intregit programul 
evenimentului prezentat în Sala Gaudeamus a CCS Iași. Formațiile au adus în atenția 
publicului numere de street dance , dansuri latino , dansuri standard , numere ce au fost 
premiate la diferite competiții din țară și străinătate. Toți participanții au primit la final 
diplome de participare din partea CCS Iași. 
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11.Rezultatele obținute: 
� Un spectacol de dans ; 
� 52 de dansatori implicați în actul artistic; 
� 450 de spectatori; 
� 5 formații din cadrul CCS Iași implicate în eveniment. 
 

1.Denumire proiect : Cenaclul “Moldavia” 
2.Tipul activității: spectacol folk 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași 
4.Parteneri : Asociația “Moldavia Folk” 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 24 februarie / Sala Gaudeamus 
6.Prioritate: "Cultură si educație nonformală  Sprijin irea și stimularea creativității și 
performanței studenților în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, afișe 
vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software" 
7.Scopul proiectului : Promovarea formațiilor de muzică folk, rock. 
8.Obiective: 
O1.Organizarea unui spectacol cu ocazia Zilei Dragobetelui, 24 februarie 2014; 
O2.Implicarea unui numar de 35 de tineri în cadrul spectacolului. 
9.Grupul țintă :tinerii iubitor de muzică folk; 
10.Rezumat: 
Acest spectacol a fost realizat de Ziua Dragobetelui , o zi specifică tradițiilor românești , o 
zi din prag de primavară ca o contrapondere la surogatele aduse , pe diverse căi în 
spiritual și specificul național. 
La acest spectacol au participat un numar de 35 de tineri , formații și interpreți  printre 
care amintim : Descântec , Folk Feelings, Ciprian Cotruță,Ștefana Roșca, Gabriel Lazar,  
Ionuț Sandu și invitat de onoare grupul de muzica rock , Roșu și Negru...Specatcolul s-a 
desfășurat în sala Gaudeamus și au fost prezenți aproximativ un numar de 400 de 
spectatori, iubitori de muzică folk, rock, poezie și teatru. 
11.Rezultatele obținute: 

� Un spectacol de varietăți; 
� 35 de tineri artiști implicați, 
� 400 de spectatori; 
� Consolidarea relației dintre instituție și grupul țintă. 
 

1.Denumire proiect : Concert blues-rock “Mihai Popistașu” Band 
2.Tipul activității: concert 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași 
4.Parteneri :  
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 28 martie 2014/ Sala Gaudeamus 
6.Prioritate: " Cultură si educație nonformală. Sprijinirea și stimularea creativității și 
performanței studenților în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, afișe 
vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software" 
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7.Scopul proiectului : Creșterea interesului tinerilor din centrul universitar ieșean pentru 
muzică blues & rock. 
8.Obiective: 
1.Promovarea formațiilor Clubului de muzică “Richard Oschanițzky” în data de 28 martie 
2014. 
2.Pregătirea membrilor clubulu i în vederea participării la activități,  (recitaluri , concerte, 
festivaluri , concursuri) organizate in Iasi si in tara. 
9.Grupul țintă : t inerii din Iași  
10.Rezumat: 
Spectacolul s-a realizat în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților Iași și a adus 
în atenția spectatorilor un eveniment marca Mihai Popistașu  Band. 
Spectacolul muzical de blues și rock a fost  organizat în cadrul stagiunii artistice 
studențești 2014. 
11.Rezultatele obținute: 

� Un spectacol realizat; 
� 30 tineri implicati in organizarea evenimentului. 
 

1.Denumire proiect : Festivalul Artei și Creației Studențești  “Gaudeamus”; 
2.Tipul activității: festival; 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studentilor Iași; 
4.Parteneri : ONGS-urile ; 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : martie-mai 2014; 
6.Prioritate: 3.1Cultură și educație nonformală 3.2 Sănatate, sport și recreere 
3.3Participare și voluntariat  
7.Scopul proiectului : Creșterea vizibilității activităților CCS Iași în mediul universitar 
ieșean. 
8.Obiective: 
O1.Implicarea unui numar de minim 10 ONGS în crearea de momente artistice prezentate 
în serile de festival organizate în perioada februarie- mai 2014; 
O2.Creșterea numărului de tineri participanți la spectacolele din Sala Gaudeamus cu minim 
2000 în perioada martie –mai 2014; 
O3.Implicarea a minim 300 de tineri în momente artistice în perioada martie-mai 2014 
(minim 30 de tineri din fiecare cele 10 ONGS); 
O4.Implicarea a unui numar de minim 30 de reprezentanți de la facultățile și universitățile 
ieșene în perioada martie-mai 2014. 
9.Grupul țintă : tinerii ,  studenții din Iași care doresc să se af irme în diferite arte ale 
spectacolului; 
10.Rezumat: 
Festivalul Artei și Creației Studențești “Gaudeamus” iși propune să valorif ice potențialul 
artistic și creator al tinerilor ieșeni , prin implicarea acestora în crearea de momente 
artistice de diferite categorii. 
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Organizațiile înscrise se vor duela în câte două spectacole de fiecare, urmând ca în funcție 
de punctajul obținut  în urma jurizării și a participării studenților și profesorilor la 
spectacole să se calif ice în faza finală. 
Festivalul va avea doua ediții, ediția de primăvară, ediție pilot și ediția de toamna care se 
va finaliza în luna mai 2015. 
În fiecare seară de spectacol trupele CCS Iași vor susține recitaluri în deschiderea 
momentelor artistice din concurs. 
Genuri artistice prezentate în fișa de înscriere: 
UMOR; 
DANS; 
INTERPRETARE MUZICĂ TRUPA LIVE; 
INTERPRETARE MUZICĂ SOLIST LIVE; 
CREAȚIE TRUPĂ MUZICĂ LIVE; 
CREAȚIE SOLIT MUZICĂ LIVE; 
EXPOZIȚIE; 
CREAȚIE LITERARA; 
CONCURS MISS & MISTER; 
GRUPURI VOCALE; 
TEATRU; 
FILM ; 
REVISTE STUDENȚEȘTI ȘI FOI VOLANTE. 
 
1.In cadrul primulu i spectacol organizat În data de 24 martie 2014, unde au intrat în 
competiție ALIANȚA ONE LOVE , ASCIS-LSGG-LSI , au adus în atenția publicului 
spectacole de dans (street dance, popular, individual ), recital de poezie, teatru, au 
interpretat piese celebre, au prezentat momente originale, creatii proprii hip –hop, soft 
rock, film, dance battle, etc. Conform genurilor artistice prezentate anterior, Alianța a 
marcat 11 genuri din 13 amintite. Juriul format din referenții culturali ai instituției, 
specialiști în diferite domenii, au evaluat momentele din cadrul spectacolului conform 
criteriilor stabilite.Spectacolul a început conform programului la ora 18:00 și s-a desfășurat 
în sala Gaudeamus. Conform invitațiilor numarate la finalu l spectacolului în public au fost 
prezenti 221 persoane din care 3 profesori și un prodecan. În organizarea evenimentului 
s-au implicat 30 de tineri, inclusiv cei care au prezentat momentele pe scenă. Promovarea 
evenimentului s-a realizat prin af ișe, stikere și postarea evenimentului pe o pagina de 
socializare. 
2. În cadrul celui de-al doilea spectacol care a avut loc în data de 11 aprilie  au intrat în 
competiție CHEMIS LS AC –ASAH au adus în atenția publicului momente de dans, 
spectacole de teatru, momente de magie și la secțiunea de expoziție, inventica au 
prezentat o lucrare care a primit punctaj maxim. Conform genurilor prezentate alianța a 
marcat 9 poziții din 13 prezentate în regulamentul concursului. În sală au fost prezenți un 
numar de 300 de tineri care au animat atmosfera pe parcursul desfășurării specatacolului. 
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La invitația organizatorilor au fost prezenți prodecanul, rectorul și șase profesori dornici să 
iși încurajeze studenții în evoluția actului lor artistic. 
3.Cel de-al treilea spectacol din cadrul festivalu lui a avut loc pe 14 aprilie 2014 și au 
participat E-TEAM Psihology –ASALT –UPA .Aceștia au prezentat publicului momente 
umoristice , dand, poezie , stand-up comedy, teatru, interpretare trupa și solist pop, 
creații populare. Conform genurilor, alianța a marcat 9 poziții din 13 prezentate în 
regulamentul concursului. Conform invitațiilor pe baza cărora s-a intrat la spectacol, în 
rândul publicului au fost 215 spectactori din care 2 profesori universitari. În organizarea 
evenimentului s-au implicat un numar de 49 de studenți. 
4.Cel de-al patrulea spectacol care a avut loc în data de 15 aprilie 2014 a fost prezentat de 
ASII - ASAFCI TERIS. Aceștia au prezentat în total nouăspreze momente printre care 
momente de stand-up comedy, expoziție grafică, pantomime, monolog, inventică. 
Conform genurilor, alianța a marcat 9 poziții din 13 prezentate în regulamentul 
concursului. Alianța LS-ETH-SSFI a prezentat în data de 29 aprilie 2014 cel de-al cincilea 
spectacol în cadrul căruia au urcat pe scena 49 de studenți care au antrenat publicul cu 
diverse momente cultural- artistice. Conform genurilor, alianța a marcat 11 poziții din 13 
prezentate în regulamentul concursului. În data de 6 mai a avut loc concursul Miss & 
Mister care anul acesta a adus în atenția iubitorilor de frumos cupluri celebre de la 
Hollywood care s-au întrecut în probe care le-au solicitat îndemânare, talent, și 
creativitate. Probele din concurs au fost :defilare cupluri celebre, dans, defilare casual,  
proba surpriză în cadrul căreia participanții trebuiau să ghicească o melodie. În ultima 
probă, cea de aptitudine concurenții au ales momente care să îi pună în valoare, astfel am 
avut teatru și dans. Competiția din 2014 Miss & Mister a fost câștigate de ASALT Iași 
care a obținut cel mai mare punctaj din concurs, conform fișelor de jurizare. 
5.Finala festivalu lui “Gaudeamus” a avut loc pe 15 mai 2014 în sala Gaudeamus a CCS Iași 
și alianțele studențești au prezentat în cadrul programului cele mai bune momente 
prezentate în concurs. Diferentele de punctaj au fost mici, competiția fiind foarte strânsă 
și calitatea a caracterizat în principal toate momentele prezentate în concurs. Diferența a 
facut-o publicul care a fost și el punctaj, astfel că succesul a depins și de modul în care 
fiecare alianță a reușit să își mobilizeze membrii d in ONGS dar și profesorii, decanii și 
rectorii. 
11.Rezultatele obținute: 
� Festivalul a promovat pe perioada desfășurării t inere talente din mediul universitar 
ieșean,  
� Festivalul a pus bazele unor colaborari viitoare între CCS și universitățile ieșene, 
Festivalul a antrenat un numar de peste 200 de tineri și 2 profesori în actul artistic, peste 
1800 de tineri , 48 de profesori, 5 decani , prodecani și un rector prezenți în sala la 
spectacolele organizate ,  
� Festivalul a contribuit la o mai buna comunicare între organizațiile studențești 
participante, între organizații și CCS lași dar și între organizații și facultîț ile din care provin.  
 Festivalul a contribuit la dezvoltarea unor aptitudini în rândul participanților în 
vederea organizării de evenimente și implementării de proiecte; 
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� Festivalul a fost primit cu entuziasm de către tineri deoarece acesta a reprezentat 
un mod de afirmare ;  
� Festivalul a contribuit la descoperirea unor tinere talente de care nici membrii 
asociațillor nu aveau cunoștință ;  
� Festivalul a trezit interesul și în rândul celorlalte organizații care din diferite motive 
au decis fie să se retragă dupa ce s-au înscris f ie nu s-au înscris să participe ; 
� Festivalul prin formatul său și prin scopul pe care și l-a propus, deși s-a desfășurat 
într-o perioadă de timp relativ scurtă și aglormerată, în sensul în care în aceeași perioadă 
de timp tinerii au participat și la sedințele de pregatire a Festivalulu i "Umor n lași" și 
"Festudis" că mai apoi să implementăm aceste proiecte, la sedințele organizațiilor d in care 
provin, sesiuni de examene, vacante, considerăm că tinerii s-au mobilizat corespunzător în 
vederea organizării acestui festival aflat la prima ediție.  

 
1.Denumire proiect : Concert Ziua Tineretului , 2 mai; 
2.Tipul activității: concert; 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași; 
4.Parteneri : Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi, in parteneriat cu Muzeul 
Literaturii Romane  Iasi ; 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 2 mai 2014, Casa Pogor; 
6.Prioritate: 3.1Cultura și educație nonformală, Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora 3.2Sănătate, sport și recreere, d)Creșterea numărului practicanților de sport în 
rândul studenților inclusiv prin amplif icarea sistemului de competiții sportive de masă 
(pentru toti);  3.3Participare și voluntariat  
7.Scopul proiectului : Promovarea Zilei Tineretului în rândul grupului țintă. 
8.Obiective: 
O1 Organizarea unui concert de varietăți în data de 2 mai în parcul Casei Pogor; 
O2.Atragerea unui număr de 500 spectatori la concertul organizat în data de 2 mai. 
9.Grupul ţintă : tinerii și studenții din județul Iași; 
10.Rezumat:  
Concert 2 MAI- Ziua Internațională a Tineretului  
Concertul de 2 mai a fost un eveniment ce a marcat Ziua tineretului la Iași.În cadrul 
acestui concert Casa de Cultură a Studenților a promovat tineri artiști ieșeni. 
În cadrul spectacolului au fost prezentate momente de folk, Ștefana Ganea și Cenaclul 
Moldavia, rock , Blacksmith , Reload și Highvoltage și pop, Opis Band. Spectacolul a fost 
promovat pe o pagina de socializare și pe materialele de promovare realizate cu ocazia 
evenimentului. 
Din cauza faptului ca data de 2 mai a fost decretată zi libera și a fost urmată și de week-
end, majoritatea tinerilor care au reprezentat grupul țintă a evenimentului organizat de 
noi au fost plecați din oraș. 
11.Rezultatele obţinute: 
� 4 formații implicate în eveniment; 
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� 3 genuri de muzică ; 
� 20 de tineri implicați în organizarea evenimentului; 
� 2 mash-uri realizate pentru promovare. 
 
1.Denumire proiect : Festivalul Tinerilor Ieșeni “FESTUDIS “; 
2.Tipul activității: conferințe , spectacole de teatru , muzică , workshop–uri , dans, 
competiții sportive, parade , târg ; 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași, Min isterul Tineretului și Sportului, 
Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiu lui Iași, ONGS-urile ieșene; 
4.Parteneri : Muzeul Literaturii Române Iași , Coca Cola , Bergenbiere, Rodotex , 
Decathlon , Cotnari. 
 Cronica de Iași, Port.ro, Iașul Cultural, TeleM, Cărturești, 360uaic.ro, AltIasi.ro, înoraș.ro; 
5.Perioada/locul de desfășurare a proiectului : 05-11 mai 2014/ Casa de Cultură a 
Studenților ,  “Casa Pogor” ; 
6.Prioritatea: 3.1Cultura și educație nonformală, Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora 3.2Sănătate, sport și recreere, d)Creșterea numărului practicanților de sport în 
rândul studenților inclusiv prin amplif icarea sistemului de competiții sportive de masă 
(pentru toti);  3.3Participare și voluntariat a) Crearea mai multor oportunități de 
participare a studenților la viața comunității; b) Susținerea de seminare, conferințe, 
campanii de informare și evenimente similare în vederea promovării participării și implicarii 
active în rândul studenților;" 
7.Scopul proiectului : Implicarea  organizațiilor studentești în organizarea 
evenimentului. 
8.Obiective: 
O1. Implicarea a cel puțin 30 de organizații studențești în organizarea festivalulu i; 
O2. Atragerea unui număr de cel puțin 7000 de beneficiari  ai pro iectului în cele șapte zile 
de festival; 
O3. Organizarea unor activități diverse adresate grupului ținta în perioada 05-11 mai 2014. 
9.Grupul ţintă vizat prin prezentul proiect îl constituie studenţii şi t inerii d in municip iul 
Iaşi care practică sub formă liberă sau organizată o activitate culturală sau educaţională, 
sau care sunt consumatori de produs cultural. Dimensiunea acestui grup ţintă este de 
10.000 de tineri. Această cifră a rezultat din analizarea celorlalte ediţii a FESTUDIS şi a 
evenimentelor organizate de-a lungul timpului de către CCS Iaşi şi ONG-URI Iaşi.  
Categoriile de beneficiari  direcţi ai proiectului sunt:  
� studenţii și t inerii din municipiu l Iaşi care au participat la activităţile din cadrul 
proiectului 
indiferent de etapa de desfăşurare a acestuia ( organizare festival, organizare acțiuni din 
cadrul       festivalu lui); dimensiunea acestui grup a fost de 30 ONG‐ URI, 3.000 de 
persoane; 
� cele 15 formaţii, ansambluri  şi trupe care au fost implicate în diverse activităţi ale 
proiectulu ,  



 314 

Dimensiunea grupului beneficiarilor direcţi ai proiectului este de 3.000 de persoane. 
Categoriile de beneficiari indirecţi ai proiectului sunt: 
� tinerii din municipiul Iaşi care au vizionat spectacolele din cadrul festivalulu i; 
Numărul total al beneficiarilor indirecţi este de  10.000 de persoane. 
10. Activităţile programului 
Categoriile de activităţi care s‐ au derulat în cadrul proiectului FESTUDIS 2014 au fost: 
� organizarea şi parcurgerea etapei de preselecţie a activităţilor propuse de referenţii 
culturali şi ONG-URI ; 
� pregătirea activităţilor din cadrul FESTUDIS 2014 ; 
� asigurarea condiţiilor de desfăşurare a FESTUDIS 2014 ; 
� mediatizarea FESTUDIS 2014 ; 
� desfăşurarea FESTUDIS 2014 ; 
� evaluări intermediare şi evaluare finală. 
11. Rezultatele obţinute: 
Categoriile de rezultate obţinute sunt de următoarele forme: 
� 16 proiecte organizate de ONG-URI şi CCS Iaşi în cele 7 zile de festival; 
� 30 de organizații implicate în organizarea festivalului; 
� 19 sedinţe de organizare a FESTUDIS 2014 la care au participat reprezentanţi ONG-
uri 
şi CCS Iaşi; 
� Au fost promovate în cadru FESTUDIS 2014 , 10 formaţii şi trupe din cadrul CCS 
Iași, 
formaţii ale elevilor şi studenţilor din C.U.Iaşi; 
� s‐ au implicat în organizarea FESTUDIS 2014 aproximativ 3000 de studenti din Iaşi. 
12.Desfășurarea activităților pe zile: 
 
5 mai  
Parada organizațiilor  ca în f iecare an, reprezintă proiectul care deschide festivalul 
studenților ieșeni. Și anul acesta parada s-a desfășurat în condiții sigure pe traseul Copou 
– Piaţa Palat – Casa de Cultură-Tudor Vladimirescu – Piaţa Palat – Casa de Cultură 
începând cu ora 19.00.  
La paradă au participat  33 de organizații din Iași printre care amintim : Asociația Liga 
Studenților Economiști , Asociația Societatea pentru Psihologie, Asociația Liga Studenților 
Electrotehniști din Iași, Asociația Studențească Amicus, ASALT , Societatea Studenților 
Mediciniști Iași, ALSUPA , Liga Studenților la Geografie și Geologie , Asociația Culturală 
Moldavia , Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni , Asociația E-TEAM Psihology , 
Asociația Studenților Bioingineri , Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor , 
Societatea Studenților Farmac isti Iași, ASAFCI Iași , Asociația TERIS , Asociația Studenților 
Chimiști Ieșeni , Asociația Studenților și Absolvenților TCM , ASAFFI , ASD MARK , 
Asociația Studenților si Absolvenților Hidrotehniști Iași , Societatea Studenților Stomatologi 
Iași , Asociația Studenților Chimiști CHEMIS , Asociația Liga Studenților de la Mecanică 
Iași, Asociația Studenților Europeni Iași , Liga Studenților Facultății de Automatică și 
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Calculatoare Iași , Asociația Tineretul ONU , Filiala Iași , Asociația Tehnică de Formare 
Profesională ”TEACH ING” , BEST Iași. 
Parada a însumat un număr de aproximativ 4000 de tineri care au defilat cu steaguri , 
camioane, muzică și voie bună pe traseul stabilit după care au fost prezenți la f inalu l zilei  
la spectacolul de deschidere a festivalului “ Art Mix” , un spectacol de muzică și jocuri de 
lumin i laser. 
 
Serile teatrului “LUDIC”-  
Teatrul  Studentesc  "LUDIC" a prezentat   publicului  câte  2  spectacole în  fiecare  seară  
a festivalu lui peste   10  spectacole în   spații  clasice de  la CCS și în  spatii  
neconvenționale   stil Cafe  -  teatru .  În program   au  participat  ca invitați  și  Teatrul  " 
E.  Ionescu "  din Chișinau. 
Spectacolele au început la ora 19.00 și la ora 21.00 în fiecare seară de festival atât în Sala 
Ludic cât și în celelalte locații. 
“Vânătoarea de șobolani” , “Escrocii în aer liber “, “Norvegia azi” , “Talk Show” , “Lecția” , 
“Bărbații” , “Trei susori “  sunt câteva din piesele aduse în atenția publicului în acest an . 
 
6 mai  
Miss & Mister Festudis - anul acesta concursul a adus în atenția iubitorilor de frumos 
cupluri celebre de la Hollywood care s-au întrecut în probe care le-au solicitat îndemânare, 
talent și creativitate . Probele din concurs au fost : defilare cupluri celebre Hollywood , 
dans, defilare casual, probă surpriză în cadrul căreia participanții trebuiau să ghicească o 
melodie . În ultima probă , cea de aptitudini , concurenții au ales momente care să îi pună 
in valoare , astfel am avut teatru și dans . Competiția din 2014 ,  Miss & Mister a fost 
câștigată de ASALT Iași care a obținut cel mai mare punctaj din concurs, conform fișelor 
de jurizare. Concursul s-a desfășurat în Sala “Gaudeamus” pe data de 6 mai , orele 20.00. 
Universitariada, reprezintă unul din proiectele cu tradiție în FESTUDIS, care anul acesta 
la fel ca și în ceilalți ani s-a desfășurat în două locații stabilite astfel încât să ofere cele mai 
bune condiții de desfășurare a competițiilor înscrise în concurs , baza sportivă a 
Universității “Gh.Asachi” și “Casa Pogor” . Universitariada s-a desfășurat în perioada 6-11  
mai conform  programului orar stabilit de către coordonatorul de proiect. 
 În cadrul competitiei s-au înscris 16 echipe a câte 10 membri care  au concurat la 
secțiunile prezentate în regulament ( fotbal, șah, volei, tenis de masa, badminton, fotbal 
feminin, streetball, table etc.). Finală la tenis de masă, badminton , table și  șah a avut loc 
duminică , 11 mai  la “Casa Pogor”. 

 
 7 mai  
Spectacolul de teatru “Cerere în căsătorie”  organizat în cadrul festivalu lui de către 
Asociația  ATRAG a avut un public numeros care s-a delectat cu piesa de teatru pusă în 
scena de către trupa de teatru “Satiricus I.L Caragiale” din Chișinău . Piesa de teatru 
prezentată în FESTUDIS reprezintă un moment inclus în cadrul unui proiect mai amplu 
intitulat  “Adevărata Basarabie” , implementat de către cei de la ATRAG. 



 316 

8 mai  
Seara folclorică 
Seria de spectacole de anul acesta din cadrul Festivalu lui Tinerilor Ieșeni a fost deschisă 
de Ansamblul “Doina Carpaților” din cadrul Casei de Cultură a Studenților care sub 
îndrumarea dirijoru lui Marinică Botea și a coregrafului Șușu Petre au prezentat un 
spectacol de cântece și suite de dans care au antrenat publicul . În cadrul spectacolului au 
mai participat și formația de dansuri populare a Facultății de Electrotehnică Iași , orchestra 
studențească de muzică populară ”Teodor Burada” a Universității de Arte ”G. Enescu” Iași  
și formația de dansuri ”Rapsodia” din Iași. S-a realizat un spectacol de folclor muzical și 
coregrafic cu durată de  două ore în cadrul căruia  au evoluat scenic un umăr  de 34 de 
tineri și studenti și s-a creat un context de dialog, valorificare scenică și promovare a 
folclorului muzica coregrafic românesc.  Spectacolul a fost susținut pe scena “Casei Pogor” 
, în aer liber,  începând cu orele 19.00. 
 
9 – 11 mai 
Începând cu această dată la „Casa Pogor” au avut loc o serie de activități organizate de 
ONGS-urile din Iași care au avut ca scop implicarea publicului în activități specifice 
festivalului. 
În perioada 9-11 mai s-au desfășurat începând cu orele 18.00 următoarele activități 
denumite generic „Manifestări educaționale “ : 
� „5 minute pentru sănătate” – reprezintă o sesiune de informare ,  de întâmpinare a 
nevoii de informare corectă în ceea ce privește importanța adoptării unor obiceiuri și a 
unui stil de viață sănătos. În cadrul proiectului s-a masurat tensiunea arterială, glicemia și 
s-a calculat indicele de masa corporală; totodată s-au oferit informații în ceea ce privește 
susținerea unei diete echilibrate și hidratarea corectă a organismului oferind o sticlă de 
apă plată și mere.   
� „Sănătate prin mișcare” - Proiectul a prezentat  un moment cu exerciţii aerobice 
realizate de către voluntarii SSFI , după care persoanele prezente la eveniment au luat 
parte la  un program de exerciții fizice și aerobice. Voluntarii au  oferit acestora pliante 
informative cu privire la importanţa mișcării pentru susținerea unui stil de viață sănătos şi 
au explicat modul corect de executare a exercițiilor incluse în program. 
� „Te  ține să zâmbești!” - este un proiect de educație oro-dentară . Scopul acestuia a 
fost de  conștientizare a populației asupra sănătătii orale, pe parcursul a celor 3 zile de 
desfășurare a proiectului. Oamenii au primit  informații despre profilaxia cariei dentare și 
metode de igienizare. De asemenea , au beneficiat de un consult stomatologic gratuit în 
urma căruia s-a stabilit un plan de tratament individualizat. 
� „Târgul ONGS-urilor”  -  În cadrul acestui proiect organizațiile și-au prezentat  

activitatea în rândul publicului și au organizat și activități menite să atragă și să implice 
publicul în atmosfera festivalulu i. Anul acesta s-au înscris 20 de organizații studențești 
care au fost prezente la” Casa Pogor” în cele trei zile începând cu orele 18.00. 
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� „Studenții au talent” -  este o competiție ce își propune ilustrarea creativității și 
descoperirea studenților talentați la o anumită activitate. Participanții au prezentat în 
cadrul programului momente de teatru , dans, standup comedy, interpretare . 

� „Liga se combina” – în cadrul acestui proiect asociațiile înscrise în competiție trebuie 
să se combine câte doua și să prezinte publicului un moment reprezentativ , comun 
pentru domeniul lor de activitate . În cadrul competiției de anul acesta s-au înscris 10 
organizații care au susținut momente cultural-artistice.  
� Olimpiada FUNNY - Proiectul desfăşurat de Liga Studenţilor Economişti este la a III 
- a ediţie în cadrul FestudIS. Evenimentul, în desfășurarea lu i, implică membrii 
organizaţiei LSE şi membrii celorlaltor organizaţii studenţeşti care participă la 
evenimentele FestudIS. Acest proiect a constat în desfăşurarea unui maraton de 
concursuri sportive între studenţii din Iaşi. Programul a cuprins: ȘTAFETA, DODGE BALL, 
CURSA CU OBSTACOLE, APPLE BOBBING, FUNIA. 
În aceeași perioadă Casa de Cultură a Studenților a organizat trei spectacole de dans și 
muzică rock și folk prin intermediul cărora au promovat trupele și formațiile instituției. 
� Seara de rock si folk organizată în cadrul festivalulu i a adus pe scena “Casei 
Pogor”momente susținute de tineri artiști din Iași care au mai participat cu diferite 
momente și în celelalte ediții ale festivalulu i. 
� Seara de dans și muzică a fost organizată sub îndrumarea coregrafului Adrian 
Ștefan referent în cadrul Casei de Cultură a Studenților și a inclus momente de dans și 
muzică susținute de trupele care au intrat în spectacol : „The Sky “, „Bel Art” , „Quasar 
dance”, „Elegance”, „Seoul Beat”, „Clubul RO”. 

 
1.Denumire proiect : Concert de Jazz; 
2.Tipul activității: concert; 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași; 
4.Parteneri : Centrul Cultural German Iași și Universitatea de Arte ”George Enescu”; 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 19 mai 2014, Casa de Cultură a 
Studenţilor Iaşi; 
6.Prioritate: 3.1Cultura și educație nonformală, Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora 3.2Sănătate, sport și recreere, d)Creșterea numărului practicanților de sport în 
rândul studenților inclusiv prin amplif icarea sistemului de competiții sportive de masă 
(pentru toti);  3.3Participare și voluntariat a) Crearea mai multor oportunități de 
participare a studenților la viața comunității; b) Susținerea de seminare, conferințe, 
campanii de informare și evenimente similare în vederea promovării participării și implicarii 
active în rândul studenților;" 
7.Scopul proiectului : Creşterea interesului tinerilor din Centrul Universitar Iaşi  pentru 
muzica de  jazz. 
8.Obiective: 
O1. Realizarea unor activităţi atractive / stimulative pentru tinerii cu potenţial artistic- 
creativ; 
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O2.Promovarea schimburilor de experiență între tinerii muzicieni d in România și Germania 
în perioada 15-19 mai 2014. 
9.Grupul ţintă : tinerii din mediul universitar ieșean amatori ai genului ; 
10.Rezumat: 
Concertul de Jazz organizat în data de 19 mai în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a 
Studenților Iași a adus în fața publicului formații autohtone dar și invitați din Germania , 
prin partenerii proiectului , Centrul Cultural German.  
Concertul - educativ de jazz  susținut de  formațiile OPIS BAND ( Iași, România ) și HALLE 
PERCUSSION ENSEMBLE ( Halle, Gemania ) a cuprins în exclusivitate creații orig inale  ale 
membrilor celor două ansambluri. 
11.Rezultatele obţinute: 
� 14 tineri implicate în actul artistic; 
� 350 de beneficiari. 

 
1.Denumire proiect : “Galele Studențești” ediția I si ediția a -II-a; 
2.Tipul activității: gale; 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași; 
4.Parteneri : formațiile CCS Iasi; 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 08 – 13 august 2014/Costinesti; 
6.Prioritate: 3.1Cultura și educație nonformală, Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora 3.2Sănătate, sport și recreere, d)Creșterea numărului practicanților de sport în 
rândul studenților inclusiv prin amplif icarea sistemului de competiții sportive de masă 
(pentru toti);  3.3Participare și voluntariat a) Crearea mai multor oportunități de 
participare a studenților la viața comunității; b) Susținerea de seminare, conferințe, 
campanii de informare și evenimente similare în vederea promovării participării și implicarii 
active în rândul studenților;" 
7.Scopul proiectului : Atragerea studenților către mișcare și exprimare artistică prin 
dans. 
8.Obiective: 
O1. Realizarea de spectacole și workshop-uri cu studenții ce activează în Casa de Cultură a 
Studenților Iași în perioada 08-13 august 2014 și 31 august-05 septembrie; 
O2.Implicarea a șapte formații din cadrul CCS Iași în organizarea galelor în perioada 08-13 
august 2014 și 
31 august -05 septembrie; 
O3.Atragerea unui număr de câte 500 de tineri , participanți la activitățile realizate în 
perioada 08-13 august 2014 și 31 august- 05 septembrie. 
9.Grupul ţintă :   
Cei 60 de studenți ce activează în cadrul trupelor de dans și muzică a CCS Iași ce au 
participat la Tabăra de Creație Muzică și Dans Costinești 08-13 august 2014. 
Peste 1000 de spectatori, în majoritate tineri, ce au au participat la spectacolele și 
workshop-urile organizate în cadrul Taberei.  
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Persoanele care au vizionat spectacolul de dans şi care nu aparţin categoriei de vârstă 14 
– 29 de ani, reprezentanți ai presei, persoane ce sprijină evenimentele studentești. 
10.Rezumat: 
Ziln ic s-au făcut întâlniri între studentii ce activează în cadrul Casei de Cultură a 
Studenților Iași în care : 
� s-au discutat pregătirea workshop-urilor și spectacolelor din cadrul taberei; 
� repetiții de muzică și dans; 
� discuții depre activitatea fiecărui club, trupă, artist ce activează în Casa de Cultură a 
Studenților Iași în vederea informării celorlalți ce se întâmplă în cadru l repetițiilor, 
seminariilor, spectacolelor organizate de fiecare, ce planuri de viitor are fiecare în parte și 
viziuni de implementare,  ajutorului reciproc între trupe; 
� toți studenții din  Tabără au participat la activitățile realizate de colegii lor; 
� Clubul de arte vizuale “ConceptArt” a realizat bannerul Taberei ce a fost afișat pe 
toată perioada activităților artistice, afișele ce au fost distribuite în Costinești, fotografiile, 
filmările și colajele cu acestea de la acțiunile desfășurate;    
� Acțiunile importante ce au necesitat prezența a unui număr mare de studenți s-au 
desfășurat în cadrul complexului Hotelier Corsa din Costinești. 
11.Rezultatele obţinute: 
� Promovarea în Costinești și în rândul studenților din stațiune a activităților realizate 
în CCS Iași; 
� s-a cuantificat interesul şi potenţialu l existent la n ivelul anului 2014 în rândul 
tinerilor ce activeaza in CCS Iasi faţă de domeniul creaţiei şi/sau interpretării dansulu i si al 
muzicii; 
� au fost promovaţi tinerii care dovedesc talent în domeniul creaţiei şi/sau 
interpretării dansului , tineri ce activeaza a CCS Iasi; 
� a avut loc o comunicare între tinerii ce activeaza in trupele de dans si muzica din 
CCS Iasi prezente la eveniment; 
� un mare aport de încredere asupra talentelor fiecărui student-artist ce activează în 
cadrul Casei de Culturăa Studenților Iași; 
� 1 banner realizat; 
� 60 de reprezentanți ai CCS Iași implicati în organizare; 
� 1000 de tineri spectatori; 
� Work shopuri; 
� Spectacole de dans. 

 
1.Denumire proiect : Petran&Students; 
2.Tipul activității: concert ; 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași 
4.Parteneri : Asociația “Excelența pe Portativ”, Asociația “Opis Band” 
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 11 iunie 2014, sala Gaudeamus Casa 
de Cultură a Studenților Iași. 
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6.Prioritate: 3.1 Cultură și educație nonformală Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestari culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora. 
7.Scopul proiectului : Promovarea tinerilor interpreți și susținerea lor în activitatea 
artistică. 
8.Obiective: 
O1.Antrenarea unui numar de 50 de tineri în activități cultural artistice în perioada 06-11 
iunie 2014. 
9.Grupul țintă : Tineri elevi și studenți cu vârste cuprinse intre 14 si 26 ani. 
10.Rezumat: 
Ediția a X a avut loc în data de 11 iunie 2014 în Sala Gaudeamus  începând cu orele 
18:30. În acest concert  au evoluat un numar de 56 de tineri elevi și studenți  distribuiți în 
trupe sau care au cântat la instrumente muzicale (chitară, canto, claviaturi,tobe,) iar ca 
invitat special trupa OPIS BAND. Tinerii s-au descurcat foarte bine au interpretat piesele 
pe care și le-au ales într-un mod profesionist, binenteles dupa nivelul lor, și au manifestat 
dorința de a mai participa și la alte ediții ale acestui proiect. Controlul emoțional s-a 
dezvoltat la fiecare participant scapând de celebra ,, teama de scena. 
11.Rezultatele obtinute: 
� 56 de tineri implicate în actul artistic; 
� Un spectacol realizat. 
1.Denumire proiect: Festivalul Intercultural ”Confluențe 2014” 
2.Tipul activității : festival 
3.Parteneri: Asociatia Italienilor d in România – RO.AS.IT. TVR București, TVR Iași, Radio  
Iași, Tele Moldova Iași, Iași TV Life, TeleM Iași, Bună Ziua Iași. 
4.Organizatori: Casa de Cultură a Studenților Iași  
5.Perioadă / loc de desfășurare: 17 – 18.10.2014/ Palas Mall Iași și Casa de Cultură a 
Studentilor Iași 
6.Prioritate: 3.1Cultură și educație nonformală Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenilor, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora. 
7.Scop: Promovarea dialogului intercultural în rândul tinerilor din Iași. 
8.Obiective: 
9.Grup țintă:  t inerii și studenții din Iași 
10.Rezumat: 
Asociația Italienilor d in România – RO.AS.IT. a contribuit cu fonduri proprii și atrase 
pentru  
acoperirea cheltuielilor cu: cazarea și masa participanților la proiect, materialele 
promoționale și tipărituri, transport, onorarii prezentator și artiști, cheltuieli pentru 
protocol. În festival au fost implicati un număr de 170 de tineri și studenti de la 10 
minorităti etnice nationale în calitatea acestora de membrii ai următoarelor formații 
artistice: Pipacsok – maghiari (Mureș), Karadeniz – tătari (Constanta), Regenbogen și 
Korona – germani (Bistrita-Năsăud, respectiv Brașov), Orpheas – greci (Iași), Raduga – 
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rusi-lipoveni (Iași), Mladost – sârbi (Timișoara), Veselka – ucraineni (Tulcea și Iași), Loli 
coxa – rromi (Iași0, Soloczanka – polonezi (Suceava), Di nuovo insieme – italieni (Iași). 
11.Rezultate obtinute: 
� s-au realizat două spectacole interculturale în care au fost implicat 170 de tineri și 
studenti  
� s-a realizat o paradă a portului tradițional și o masă rotundă 
� 10 minorităti etnice în organizarea și sustinerea spectacolelor din cadrul festivalu lui 
� s-au realizat înregistrări video ale spectacolului sincretic; acestea pot fi obținute cu 
tit lu gratuit spre informare de la CCS Iași respectiv de la partenerul RO.AS.IT. 

 
1. Denumire  proiect: The One Born From a Tear ( Făt frumos din lacrimă ) –  
musical ; 
2. Tipul activității: educație artistică; 
3.Parteneri: Universitatea de Arte “George Enescu” Iași ; 
4.Organizator: Clubul de Muzică “Richard Oschanitzky “  
5.Perioada/Loc de desfăşurare:  28 octombrie 2014, Casa de Cultură a Studentilor 
Iaşi; 
6.Prioritate: 3.1Cultură și educație nonformală Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora. 
7.Scop: Creşterea interesului tinerilor din Centrul Universitar Iaşi pentru muzică de 
divertisment; 
8.Obiective:  
O1.Promovarea formațiilor și soliștilor Clubului de Muzică “Richard Oschanitzky “; 
O2.Realizarea unor activități atractive / stimulative pentru tinerii cu potențial artistic- 
creativ; 
O3.Pregătirea membrilor Clubului de Muzică “R.O.” în vederea participării la activitățile 
muzicale   organizate în Iaşi sau în alte centre universitare din România 
9.Grup tinta: formația și so liștii Clubului de Muzică “Richard Oschanitzky “, orchestra și 
corul Universitătii de Arte George Enescu Iași;  
10.Rezumat: 
Spectacol aniversar organizat în cadrul Festivalu lui Muzicii Românești, cu ocazia anivesării 
a 35 de  
ani de la înfiintarea  Clubului de Muzică “Richard Oschanitzky “ (1979 – 2014 ) ; 
11.Rezultate obținute: 
� 750 de tineri din Centrul Universitar Iași; 
� Un spectacol aniversar realizat în colaborare cu membrii clubului; 
� Un partenriat cu Universitatea de Arte “George Enescu” Iași . 

 
1.Denumire proiect: Festivalu l Național de Film de Scurt Metraj pentru Studenți 
“FILMSTUD “ 2014 
2.Tipul activității:festival național 
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3.Parteneri: Asociația ASAFCI 
4.Organizator: Casa de Cultură a Studenților Iaşi , 
5.Perioada şi locul de desfăşurare:  10.10 -20.11. 2014 sala “Gaudeamus” a C.C.S. 
Iaşi; 
6.Prioritate: 3.1Cultură si educație nonformală Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care sa reflecte preocupările și interesele 
acestora 
7.Scop proiect: Promovarea tinerilor pasionați de artă cinematografică şi realizarea de 
film de scurt  
Metraj. 
8.Obiective: 
1.Implicarea unui numar de 30 de voluntari ăn organizarea celor doua seri de film. 
2.Selecția a minim doua filme care sa participe la festivalul de film de psihoanaliza. 
9.Grup țintă:  studenți la universități de specialitate cât și tineri pasionați din centrul 
universitare din țară şi  organizarea uni festival de specialitate 
10.Rezumat : 
Perioda desfăşurării selecției de filme pentru acest eveniment a fost 10.10 – 10.11.2014 
oferind şanse de înscriere pentru cât mai mulți t ineri. Impactul acestui eveniment a fost 
promovarea  tinerilor talentați  şi prezentarea filmelor  realizate de aceştia cât şi creşterea 
consumului de film de scurt metraj de calitate  în rândul tinerilor. Desfăşurarea 
evenimentului a fost structurată pe trei zile ân perioada 12,14, 16 Noiembrie 2014 cum 
urmează: 
Miercuri, 12 Noiembrie o seara de publicitate și scurtmetraje româneşti – 2.5h. 
Vineri ,14 Noiembrie  Ziua dedicată maestrului Geo Saizescu unde a fost prezentat în 
avampremieră documentarul "Lumea lui Geo Saizescu" -2h, 
Duminică, 16 Noiembrie   Gala premiilor FILMSTUD, jurizarea  şi premierea câştigătorilor 
de un juriu avizat format din: Cătălin Saizescu (regizor de film), Irina Margareta Nistor 
(crit ic de film), Andrei Cozlac (asistent universitar la Universitatea de Arte Vizuale 
"G.Enescu" Iaşi), Andrei Giurgia (moderator TVR Iaşi  și președintele Asociației Studenților 
Jurnalişti Iaşi) (3h). Sectiunile de concurs au fost ficțiune unde participanții  atât studenți 
care studiază arta cinematografică cât şi tineri pasionați de cinematografie au putut să-şi  
prezinte creațiiile şi ideile proprii. Evenimentul a avut  1200 de  tineri participanți indirecți 
(spectatori) în cele 3 zile de festival și s-a bucurat de o creştere de participanți direcți 
(concurenți) .   
11.Rezultate obtinute: 
� 30 voluntari implicați în organizarea festivalulu i; 
� 30 participanți care și-au prezentat filmele în festival; 
� 30 filme care au rulat în cele două seri de film; 
� 500 spectatori; 
� 2 invitați. 
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1.Denumire proiect: ”Joc și cântec românesc” 
2.Tipul activitatii:spectacol folcloric 
3.Parteneri: TVR Iași, Radio Iași. 
4.Organizator: Casa de Cultură a Studenților 
5.Perioadă / loc de desfăşurare:  28 noiembrie / Casa de Cultură a Studenților Iaşi 
6.Prioritate: 3.1Cultură și educație nonformală Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora 
7.Scopul proiectului:  Creşterea interesul tinerilor din judetul Iaşi față de practicarea 
folclorului muzical.  
8.Obiective: 
Obiectivul 1: Atragerea, la Iaşi, a unui număr de 100 de tineri solişti de muzică populară 
din cele 8 judete ale Moldovei, care practică sub formă liberă folclorul muzical specific 
zonelor de proveniență şi implicarea lor, pe parcursul a două zile, în actiuni de  selectare  
pentru participarea la festivalul folcloric tip concurs, din cadrul proiectului.  
Obiectivul 2: Organizarea, în Municipiu l Iaşi, a unui festival – concurs de interpretare a 
folclorului muzical moldovenesc, cu o durată de trei zile, destinat tinerilor solişti de muzică 
populară selectati din regiunea Moldova. 
Obiectivul 3: Realizarea prin proiect a unui pachet informațional, format dintr-un CD 
audio şi o broşură, care va cuprinde rezultatele obținute în cadrul acestuia şi d istribuirea 
lui cu tit lu gratuit,  către un număr de 500 de tineri din Județul Iaşi care practică sau, care 
intentionează să practice sub formă liberă folclorul muzical  ( vocal şi/sau instrumental). 
9.Grupul țintă : vizat prin  proiect îl constituie studentii şi t inerii din judetul Iaşi care 
practică sub formă liberă folc lorul muzical sau care sunt consumatori de produs cultural 
realizat în domeniul folclorului muzical 
10.Rezultatele obtinute: 
� s-a realizat și sustinut un spectacol de folclor cu durata de 90 minute în care au fost 
implicate ; 
� 41 de dansatori membrii t itulari ai Ansamblului Folcloric ”Doina Carpaților” al CCS 
Iași ( dintre care 27 de studeți, trei elevi și 11 absolvenți de studii superioare cu vârsta 
sub 30 de ani ); 
� 7 instrumentiști membrii ai Orchestrei Doina Carpaților; 
� 5 Soliști vocali: 3 elevi și artiștii consacrați Claudia Martinică și Ștefan Diaconu. 
 
1.Denumire proiect: - Festivalu l Internațional de Teatru „Zilele Teatrului Ludic ” ediția a 
VIII a 
2.Tipul activității:festival național de teatru  
3.Parteneri: Primaria Iași Casa de Cultură a Municipiulu i " M. URSACHI " 
4.Organizatori: CCS  IASI , Asociația Studențescă „Ludic”, Teatrul   „LUDIC”  
5. Perioada / Loc  de desfășurare : 9 - 13  Decembrie  2014 , CCS CCMun.”Mihail 
Ursache”  
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6. Prioritate : 3.1Cultură și educație nonformală Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora 
7. Scopul  proiectului : Promovarea unei  larg i  diversități de  exprimări  teatrale și a  
dialogului creativ  dintre  formațiile  din CCS la  nivel  național  în contact cu alte  culturi 
din Europa  și  alte  țări  participante la  Festival. 
8. Obiective - Oferta  de  evenimente de o  largă paleta și  diversitate culturală  pentru 
a  trezi interesul  unui  numeros  public  spectator. 
 9. Grupul  tinta -  spectacolele au avut  ca  grup  țintă  tânără  generație care  s-a 
implicat permanent în  calitate de  beneficiar  direct  și  indirect la  Programul  Festivalu lui 
prin participare efectivă.  
10. Rezumat  
Timp  de  o  săptămână Festivalu l a  monopolizat activitatea  artistică la  nivel local. Au  
fost în  program  peste  25  de  spectacole  prezentate de  formații  de  tip studențesc  de 
la  aproape  toate  CCS  din țară :  București , Sibiu, Alba - Iulia, Craiova, Galați, Focșani 
,teatre  din Iași de la  licee și Palatul Copiilor, formații  din Rep. Moldova, Ucraina, Croația, 
Israe l, Timișoara, Iași. 
 11. Rezultatele  obtinute  
� 5 zile de festival; 
� 25 de spectacole; 
� 8 case studențești participante 
� Reprezentanți din 4 țări invitați în festival; 
� 2500 spectactori. 
Festivalul  Internațional de Teatru " Zilele Teatrului Ludic" s-a  bucurat de un  important 
succes  fiind  promovat  cu  un  bogat  interes de  mass -  media. A  fost  o  mare  
sarbatoare  a  Teatrului în cel  mai  minunat eveniment. Festivalul a fost exprimarea  artei 
adevarate aproape  de  publicul spectator.   

 
1.Denumire proiect : Petran&Students 
2.Tipul activității: Concert muzica live 
3.Organizatori : Casa de Cultură a Studenților Iași 
4.Parteneri: Asociația Excelentă pe Portativ  
5.Perioada/loc de desfășurare a proiectului : 18 decembrie 2014,sala Gaudeamus 
Casa de Cultură a Studenților Iași. 
6.Prioritate: 3.1Cultură și educație nonformală, Acordarea de sprijin pentru formare de 
manifestări culturale dedicate studenților, care să reflecte preocupările și interesele 
acestora. 
Scopul proiectului: Scopul proiectului a fost promovarea tinerilor interpreți și susținerea 
lor în activitatea artistică.  
8.Obiective:  

   
O1.Să își consolideze cunoștințele asimilate la curs .  
O2.Să își testeze controlul emoțional pe scenă .  
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O3.Să conștientizeze ce presupune organizarea unei prestații de muzică live.  
9.Grupul tintă :Tineri elevi și studenți cu vârste cuprinse între 14 și 26 ani.  
10.Rezumat:   
Promovarea instrumentului în rândul tinerilor doritori de muzică clasică și muzică rock,pop 
rock,soul,alternative rock, precum și a publicului ieșean. Ediția a XI a avut loc în data de 
18 decembrie 2014 în Sală Gaudeamus  începând cu orele 18.30. În acest concert  au 
evoluat un număr de 67 de tineri elevi sau studenți  distribuiți în trupe sau care au cântat 
la instrumente muzicale (chitară clasică,chitară electrică, 
chitaraacustica,pian,clapă,tobe,chitară bass) sau vocal.   
 11.Rezultatele obținute:  
� 67 de tineri implicați;  
�   Un concert de muzică live;  
�  7 instrumente vocale  
�  2 secțiuni (instrumental ș i vocal)  

 
1.Denumire proiect :” X- MAS TOUR ROMANIA„  
2.Tipul activității: Worskhop de dans  
3.Organizatori : Asociația Ligă Studenților „ETH” din Iași  
4.Parteneri : Casa de Cultură a Studenților Iași  
5.Perioadă/loc de desfășurare a proiectului : 22-29 decembrie 2014 / Casa de 
Cultură a Studenților din Iași  / univesitățile din care fac parte ONG-urile   
6.Prioritate:  
3.1.b ) orientarea educației nonformale cu preponderentă către domenii care asigură bună 
integrare socială a studenților și manifestarea lor mai activă și mai responsabilă ; educație 
pentru cetățenie și cunoașterea drepturilor și obligațiilor ce le revin că studenți și că viitori 
adulți;  
3.1.g) Încurajarea organizațiilor care dezvoltă proiecte de educație nonformala adresate 
studenților;  
3.1m) Acordarea de sprijin pentru formare de manifestare culturală dedicate studenților , 
care să reflecte preocupările și interesele acestora    
7.Scopul proiectului : proiectul urmărește îndrumarea studenților către implicarea  în 
activități cu caracter cultural , sportiv și de divertisment .   
8.Obiective:   
O1.Stimularea implicării studenților în activități din domeniul cultural- artistic .  
O2.Dezvoltarea personală a studenților folosind metode de educație interactivă non-
formală.   
O3.Facilitarea informării și comunicării între student.  
O4.Conștientizarea importanței parcticarii dansurilor sportive în vederea unei vieți active 
sănătoase .  
9.Grupul tintă:  studenții din Centrul Universitar Iași, membrii formațiilor de dans ale 
CCS IAȘI   (Quasar Dance, Elegance, The Sky, Seoul Beat), tineri dansatori ale trupelor de 
dans din zona Moldovei.  
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10.Rezumat:  
Proiectul urmărește creșterea numărului de studenți care au acces la oportunități diverse 
de petrecere a timpului liber. Proiectul oferă un cadru optim de petrecere a timpului liber 
al studenților, într-un mod constructiv și creativ, cu impact asupta transformării lor în 
membri activi ai unei comunități, pe termen mediu și lung.Dezvoltarea dansatorilor din 
zonă Moldovei A®n domeniul spectacolelor de televiziune; Realizarea unui seminar de 
dans cu dansatorul și actorul Clifford Mcghee, alÄ turi de dansatorii artiștilor români 
Antonia și Smiley. Susținere spectacol de dansatori profesioniști exclusiv pentru 
participanții la seminar. Realizarea de discuții și dezbateri alÄ turi de invitații la 
eveniment.Creearea de relații A®ntre dansatorii locali și cei internaționali.  
X-MAS TOUR ROMÂNIA este un proiect realizat de WGSU A®n colaborare cu DANCE 
PRESTIGE STUDIO și constă în susținerea unor seminarii realizate  de Cliff Mcghee, 
dansatorul lui Ne-yo, Usher, Janet Jackson, alături de Adrian Baranga și Florin Axinte, 
dansatori recunoscuți în industria româneasă, ce au colaborat cu artiști precum Alex Velea, 
Antonia și Smiley. Cliff Mcghee este un coregraf / dansator care locuiește în Los Angeles, 
California. E l este originar din St. Louis, unde a dezvoltat cercetarea să în hip hop. 
Datorită tranziției sale spre Los Angeles, a avut șansa să  lucreze cu artiști de top din 
industrie, inclusiv Janet Jackson, Beyonce, Christina Aguilera, Usher,  Ne-Yo, B2K, Jessica 
Simpson și Missy Elliot. De asemenea l-ați fi putut sesiza în emisiuni televizate, cum ar fi 
"Dancing with the stars" sau filmele "Clockstoppers" și "Malibu’s Most Wanted". 
Seminariile și discuțiile au fost susținute în perioada  22 și 29 decembrie 2014 în cadrul 
Casei de Cultură a Studenților din Iași. Seminariile vor avea durata de 3 ore și vor fi 
susținute atât de către Clifford McGhee, cât și de coregraful și dansatorii lu i Alex Velea, 
Smiley, Antonia și CRBL. Participanții la eveniment sunt dansatori ai trupelor de dans din 
Iași, Suceava, Vaslui și Botoșani. Formațiile de dans din Iași sunt de la Casa de Cultură a 
Studenților din Iași: Quasar Dance, The Sky, Elegance, Seoul Beat. Spectacolul pentru 
participanții la seminar va fi susținut de asemenea în Casa de Cultură a Studenților din Iași 
urmat de o serie de discuții și dezbateri pe temele dansului, showbusinessului și al 
promovării.  
11.Rezultatele obţinute: 
� Worskhop realizat cu succes; 
� 52 de dansatori participanți la proiect; 
� 4 orașe participante la workshop; 
� Promovarea centrului cultural ieșean în zona Moldovei. 
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CAPITOLUL XIV: CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚIONAL  
 
XIV.1. Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi ” 
 

În 2014, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi a organizat peste 420 de programe 
şi proiecte, cu peste 10.500 de participanţi. Până la finalul anulu i 2014, din totalul de 30 
de proiecte incluse în Planul de Management au fost finanţate un număr de 25. Totalul 
cuprinde atât programele şi proiectele care se derulează cu periodicitate (săptămânal, 
lunar, trimestrial şi semestrial), devenind în timp mărci ale bibliotecii, cât şi cele 
sezoniere, precum ediţia I a Festivalulu i Teodorenii (organizat în cadrul FIE 2014, cu 
finanţare de la Primăria Munic ipiulu i Iaşi), ediţia I a Concursului de volume colective 
destinat elevilor „Ionel Teodoreanu”, Sărbătorile Iaşulu i 2014 (cu finanţare de la Primăria 
Municipiulu i Iaşi).  

Tot în acest an, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost selectată în cadrul 
proiectului „Raftul cu iniţiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, 
finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România - prin 
intermediul căruia Biblioteca va beneficia de intervenţie personalizată complexă în 
profesionalizarea muncii cu voluntarii şi dezvoltarea capacităţii de a implementa programe 
de voluntariat. 

Revista Asachiana editată de Biblioteca Judeţeană Iaşi a fost recompensată cu 
premiul Biblos al Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău. Acest premiu 
evidenţiază capacitatea Bibliotecii de a lucra la standarde ridicate. 

În anul 2014 fondul de carte al bibliotecii s-a îmbogăţit cu un număr total de 
15.918 de documente, intrate în patrimoniul bibliotecii.  
   În decursul anului 2014 au fost fişate toate periodicele curente intrate în colecţiile 
bibliotecii şi au fost elaborate lucrări bib liograf ice ca: 
1. Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi, 2008 
2. Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi, 2009 
3. Apariţii editoriale ieşene, 2012 
4.Apariţii editoriale ieşene, 2013. 
 
  În cursul anului a fost actualizat site-ul bibliotecii, unde pot fi consultate, în format 
electronic, lucrări bibliografice realizate în perioada 1998-2014. 
Frecventa la bibliotecă a înregistrat o creştere reală de 51,61% utilizatori faţă de anul 
precedent. 

XIV.2. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Iași 
 

Activitatea desfăşurată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Iaşi în anul 2014 s-a axat în principal pe realizarea programelor şi 
proiectelor culturale stabilite iniţial prin calendarul anual. Prin cele 12 proiecte s-a avut în 
vedere orientarea activităţii pe patru direcţii prioritare: investigarea, conservarea, 
promovarea şi valorificarea potenţialu lui etnocultural din judeţul Iaşi, de stimulare a 
tradiţiilor locale pe plan naţional şi internaţional. 



 328 

1. Investigarea şi conservarea culturii populare tradiţionale 

 Una din principalele activităţi ale Centrului nostru este constituirea, dezvoltarea şi 
întreţinerea Bazei de date, fond documentar ce cuprinde elemente ale creaţiei populare 
tradiţionale, Bancă de date integrată patrimoniului cultural naţional. .În acest domeniu 
instituţia noastră s-a remarcat la nivel naţional, fiind în atenţia specialiştilor de la Institutul 
Naţional al Patrimoniului Bucureşti. Au fost furnizate date privind tradiţiile şi creatorii 
populari din judeţul Iaşi pentru a fi integrate în patrimoniul cultural naţional. 

2. Promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale şi a meşteşugurilor din 
judeţul Iaşi 

 Pe tot parcursul anului 2014 instituţia a continuat activitatea de promovare şi 
valorificare a culturii tradiţionale din judeţ prin participarea la numeroase manifestări 
organizate la nivel judeţean, zonal, naţional şi internaţional. Cu acest prilej s-au stabilit 
parteneriate cu diverse instituţii de profil din ţară şi străinătate, precum: Institutul 
Naţional al Patrimoniu lui- Centrul Naţional Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Bucureşti, Centrele Judeţene din Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Buzău, Suceava, 
Neamţ, Palatul Copiilor din Iaşi, Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi, Asociaţia Culturală 
şi de Tineret „Eventum”, Asociaţia „Astra”, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, 
Institutul Francez din Iaşi,  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum şi cu 
instituţii şi asociaţii din străinătate: Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti din Cernăuţi-Ucraina, Uniunea Meşterilor 
Populari din Republica Mo ldova, Secţiile de cultură din municipiul Bălţi cât şi din raioanele 
Rezina, Şoldăneşti, Ungheni, Călăraşi, Făleşti-Republica Moldova, Asociaţia „Normandie-
Moldavie” din Saint Pierre Les Elbeuf-Franţa şi Asociaţia „Amazing Grace” din 
Monflanquin-Franţa.Totodată, pentru promovarea proiectelor culturale sau realizat 
parteneriate cu Studioul Teritorial de Radio Iaşi, Studioul Regional TVR Iaşi, Ziarul 
„Evenimentul” care au avut ca scop valorificarea culturii tradiţionale din judeţul Iaşi în 
cadrul unor emisiuni şi spectacole specifice manifestărilor organizate de instituţia noastră. 
 Prezenţa instituţiei la diverse manifestări naţionale şi internaţionale: festivaluri,  
concursuri, expoziţii, târguri, colocvii, ş.a., a fost un bun prilej de a promova şi valorif ica 
potenţialul patrimoniului material şi imaterial din judeţul Iaşi, integrându-ne astfel în 
circuitul valorilor culturale tradiţionale româneşti şi europene. 
 În domeniul protejării şi promovării patrimoniulu i imaterial, instituţia a continuat să 
aducă în centrul atenţiei pe cei doi creatori populari: Dumitru Ifrim - meşter olar din 
Schitu Stavnic - Voineşti şi Constantin Curecheriu - creator de măşti din Sticlăria - 
Scobinţi, care la sfârşitul anului 2013 au devenit Tezaure umane vii. Astfel, pe parcursul 
anului 2014 a continuat activitatea de a descoperi noi creatori care să obţină acest tit lu. 
 În anul 2014, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Iaşi a reuşit să organizeze cu succes Simpozionul internaţional cu tema 
Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, prioritate naţională şi 
europeană, la care au participat specialişti şi conducători de instituţii de profil din ţară, 
sefii Secţiilor de cultură din Republica Moldova şi reprezentanţi ai ONG-urilor d in regiunea 
Cernăuţi-Ucraina. Această întâlnire a deschis noi relaţii de schimburi culturale cu 
partenerii din Republica Moldova şi Ucraina. 
 În domeniul valorif icării culturii tradiţionale din judeţul Iaşi, Centrul nostru a 
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realizat mai multe DVD-uri cu materiale etnofolclorice privind meşterii populari, formaţiile 
de datini şi obiceiuri de iarnă, expoziţii de artă populară şi artă naivă. 
Pentru o mai bună cunoaştere a activităţii s-a actualizat constant site-ul Centrului 
www.traditii-iasi.ro, care constituie o nouă sursă, deosebit de eficientă pentru extinderea 
accesului publicului la valorile culturii tradiţionale din judeţul Iaşi. Astfel, s-au promovat 
proiectele culturale, creatorii populari, formaţiile artistice, meşteşugurile tradiţionale şi 
obiceiurile din judeţul Iaşi. 
 În spiritul bunelor relaţii de colaborare cu instituţiile media locale şi naţionale, 
Centrul nostru a continuat să-şi promoveze proiectele culturale proprii. Menţionăm 
emisiunile „Tradiţii” realizate în mod constant de Radio Iaşi, precum şi emisiunile 
prezentate de Radio România Actualităţi, Antena Satelor şi Radio Trinitas. O notă distinctă 
o constituie colaborarea cu TVR Iaşi şi TVR 3 la promovarea marilor proiecte culturale, 
precum: Târgul naţional de ceramică tradiţională Cucuteni-5000, Festivalul folcloric 
Trandafir de la Moldova, Festivalul focloric internaţional Datini şi obiceiuri de iarnă, 
cât şi unele emisiuni dedicate unor evenimente deosebite din judeţul Iaşi. 

3. Proiecte culturale 

În anul 2014, conform calendarului anual, s-au realizat toate proiectele culturale, după 
cum urmează: 

� “Tradiţii româneşti - cultură europeană”, un proiect de promovare a culturii 
tradiţionale ieşene pe plan internaţional. În cadrul proiectului s-a realizat: Salonul 
Internaţional de Artă Naivă (S.I.A.N), ediţia a XII-a, realizat în parteneriat cu Centrul 
Naţional Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bucureşti la care au 
fost expuse lucrări ale pictorilor naivi d in România şi din străinătate (Atrium, Palas 
Mall, 20 ianuarie-3 februarie); 

� Expoziţia de Artă Naivă Copilăria la ţară organizată la Institutul Francez din Iaşi, 
unde au fost expuse lucrări ale copiilor din judeţul Iaşi (10-28 februarie);  

� Festivalul internaţional de muzică Mărţişor-2014 de la Bălţi - Republica Moldova la 
care am participat cu Fanfara de la Chetriş (10 martie);  

� Sărbătoarea Fagului de la Rădenii Vechi - raionul Ungheni - Republica Moldova, 
participare meşteri popular din judeţul Iaşi (25 mai); Simpozionul internaţional cu 
tema Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, prioritate naţională şi 
europeană cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de cultură din România, 
Republica Moldova şi Ucraina (Palas Mall, 18-19 iunie);  

� Festivalul folc loric La umbra stejarului de la Cobâlea- Şoldăneşti - Republica 
Moldova, participare cu Fanfara de la Chetriş (4-5 iulie);  

� Tabăra Internaţională de Artă Populară „Romanian Traditionals Art Camp” 
organizată în parteneriat Club Rotary Iaşi 2000, la Iaşi, Poiana Deleni, Buhaln iţa - 
Cepleniţa, Bălţaţi, ediţia a II-a (14-24 iulie);  

� Târgul naţional de ceramică Casa olarului de la Hogineşti - Călăraşi, Republica 
Moldova, participare cu meşteri olari (20 iulie);  

� Festivalul folcloric Hora mare de la Rezina - Republica Moldova, participare cu 
Ansamblul folcloric „Doina Carpaţilor” (22-24 august);  

� Festivalul internaţional de folclor Cătălina, în parteneriat cu Palatul Copiilor Iaşi (25-
29 august); Festivalul folcloric Efim Junghietu de la Ungheni - Republica Moldova, 
participare cu Ansamblul folcloric „Doina Carpaţilor” (26 octombrie); 



 330 

� Festivalurile internaţionale de folclor In grădina cu flori multe şi Să-mi cânţi 
cobzar de la Cernăuţi şi Herţa - Ucraina, participare cu Ansamblul folcloric „Doina 
Carpaţilor” (14-16 noiembrie);  

� „Obiceiuri strămoşeşti” - proiect ce are în vedere susţinerea iniţiativelor locale din 
judeţul Iaşi privind realizarea unor manifestări culturale specifice zonei etnofolclorice. 
În cadrul proiectului s-a realizat: Festivalul de obiceiuri de iarnă de la Hârlău (3 
ianuarie); Expoziţia-concurs de pictură şi mărţişoare Simfonie cromatică de 
primăvară, organizată la Casa Corpului Didactic din Iaşi (10-30 martie); Tabăra de 
pictură naivă „Acasă la Suhuleţ” pentru tinerii creatori din localitate (21-27 iulie); 
Tabăra de pictură Culorile vacanţei, organizată la Iaşi (Palas Mall) cu tinerii creatori 
din localităţile: Scânteia, Suhuleţ-Tansa, Heleşteni, Buhalniţa-Cepleniţa şi Iaşi (22-25 
iulie); Tabăra de pictură de la Bodeşti-Scânteia (4-12 septembrie);  

� Sărbătoare la Heleşteni (7 septembrie); Totodată, în cadrul proiectului s-a editat 
lucrarea Obiceiurile funebre din Moldova în context naţional, llautor 
prof.univ.dr. Ion H. Ciubotaru, care cuprinde un vast material documentar în acest 
domeniu al culturii populare;„ Vetre folclorice ieşene în context naţional”, 
proiect de promovare a potenţialului etnocultural şi etnofolcloric la diverse manifestări 
organizate pe plan naţional.  

 În acest context judeţul Iaşi a fost reprezentat de pictori naivi şi meşteri populari la 
saloane şi târguri organizate la Piteşti, Bacău, Bucureşti, Galaţi. Totodată, Centrul nostru 
a fost partener cu Centrul Naţional Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Bucureşti la organizarea Expoziţiei Naţionale “Icoana-credinţă şi tradiţie” (decembrie). În 
cadrul proiectului instituţia noastră a prezentat diverse materiale de promovare a culturii 
tradiţionale ieşene la Consfătuirea naţională a directorilor de Centre organizată la Iaşi de 
Centrul Naţional Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bucureşti (17-19 
iunie). Formaţii folclorice de datini şi obiceiuri de iarnă de la Cucuteni, Pârcovaci-Hârlău, 
Târgu Frumos, Heleşteni, Sticlăria -Scobinţi şi Mirosloveşti au participat la Festivalurile 
organizate în luna decembrie 2014 la Buzău, Piatra Neamţ, Suceava, Suceviţa, Moldoviţa, 
Fălticeni, Bacău şi Vatra Dornei. Fanfara de la Chetriş a participat în luna august la 
Festivalul Fanfarelor de la Galaţi; 
„Sipetul bunicii”- expoziţii de artă populară tradiţională în localităţi din judeţ, este un 
proiect care urmăreşte redescoperirea obiectelor de artă populară (ţesături, 
cusături,costume populare ş.a.) păstrate şi conservate în gospodăriile locuitorilor d in 
judeţul Iaşi. Astfel de expoziţii au fost organizate la Palatul de la Ruginoasa în parteneriat 
cu Centrul Cultural Ruginoasa (27 aprilie) şi Heleşteni (7 septembrie); 
„Cultura populară tradiţională în satul contemporan”, este un proiect de cercetare 
a potenţialului etnocultural al judeţului Iaşi, de prospectare şi inventariere a patrimoniului 
material şi imaterial. În acest sens s-au făcut investigaţii în localităţile Scobinţi, Cepleniţa, 
Ruginoasa, Heleşteni, Bălţaţi, Lunca-Paşcani,Tătăruşi, Tansa, Scânteia; 
„Meşteşuguri populare - tradiţie şi continuitate”, proiect care urmăreşte 
transmiterea meşteşugurilor în familie sau în comunitatea locală. Se au în vedere 
meşteşuguri de olărit, împletituri nuiele, ţesut, cusut, încondeiere ouă, fierărie, cioplituri în 
lemn, pictură naivă ş.a. În acest sens s-au realizat filmări la meşteri populari d in 
localităţile Heleşteni, Sticlăria-Scobinţi, Schitu Stavnic- Iaşi, Bodeşti-Scânteia, Bălţaţi, Iaşi, 
Tătăruşi; 
Expoziţia Naţională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”, ediţia a XXIII-a a avut loc 
în Atrium din Complexul Palas din Iaşi unde au participat 25 de pictori din cele mai 
importante centre de acest gen din ţară (23 aprilie-7 mai); 
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“Sărbătoarea Mărţişorului”, ediţia a XI-a, proiect realizat în Iaşi (Palatul Copiilor şi 
Şcoala Normală „Vasile Lupu”) precum şi în localităţile : Bodeşti - Scânteia, Heleşteni, 
Ruginoasa, Sticlăria-Scobinţi şi Buhalniţa-Cepleniţa. În cadrul proiectului au fost 
organizate ateliere de creaţie şi expoziţii-concurs cu tinerii din localităţile sus menţionate 
(26 februarie-5 martie); 
Târgul Naţional de Ceramică Tradiţională “CUCUTENI-5000”, ediţia a XXXII-a, 
realizat în Parcul Copou, în perioada 27-29 iunie. La această ediţie au fost prezenţi 125 de 
meşteri olari din cele mai importante centre de olărit din ţară, precum şi meşteri invitaţi 
din Republica Moldova şi Ucraina; 
„Şezători la noi în sat”, un proiect iniţiat în urmă cu şase ani, care are ca scop 
revitalizarea şi promovarea tradiţiilor locale. Totodată, în cadrul acestor întâlniri cu 
gospodarii satului, creatorii populari şi formaţiile artistice s-a avut în vedere 
redescoperirea unor tradiţii şi obiceiuri locale, precum şi a unor meşteşuguri pe cale de 
dispariţie. Aceste întâlniri au avut loc la Heleşteni şi Mirosloveşti; 
Festivalul folcloric „Trandafir de la Moldova”, ajuns la cea de a XLVI-a ediţie, 
organizat la Iaşi, la începutul lunii octombrie, a reunit 20 de ansambluri folclorice, formaţii 
tradiţionale de dansuri populare, precum şi grupuri instrumentale din judeţele: Bistriţa-
Năsăud, Botoşani, Cluj, Iaşi, Mureş, Suceava, precum şi din Cernăuţi - Ucraina, Bălţi, 
Chişinău şi Rezina- Republica Moldova, Vladimirovăţ - Serbia. Acestă ediţie a festivalulu i s-
a desfăşurat timp de trei zile cu spectacole la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi (9-11 
octombrie). Având cinci ansambluri din străinătate, festivalul de la Iaşi s-a constituit într-
un eveniment artistic deosebit. Prima zi a festivalulu i a fost dedicată laureaţilor 
concursului Din bătrâni, din oameni buni; 

     Festivalul folcloric „Datini şi obiceiuri de iarnă ”, ediţia a XLVII-a s-a desfăşurat în 
acest an în perioada 19-20 decembrie, fiind unul dintre cele mai mari festivaluri de acest 
gen din ţară. La acestă ediţie au participat 21 de alaiuri din cele mai reprezentative zone 
folclorice ale ţării: Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Cluj, Maramureş, Suceava, precum şi 
din Republica Moldova (Bălţi şi Durleşti) şi Ucraina (Zastavna - Cernăuţi şi Horbova - 
Herţa). Timp de două zile la Iaşi au răsunat colinde, pluguşoare şi jocuri cu măşti, oferind 
publicului, în final, un grandios spectacol pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi 
unde şi-au adus contribuţia peste 600 de interpreţi, în mare majoritate tineri. Frumuseţea 
şi varietatea, costumelor, a măştilor şi a jocurilor au încântat publicul ieşean. Festivalul s-
a bucurat de o bună mediatizare pe posturile de radio şi televiziune locale şi naţionale. 
Totodată, au fost prezentate spectacole în cadrul Târgului de Crăciun organizat de 
Consiliul Judeţean (13-21 decembrie) şi în mai multe cartiere din Municipiul Iaşi, precum 
şi în Palas Mall; 

În parteneriat cu TVR Iaşi şi Studioul Regional de Radio Iaşi, în anul 2014 s-au 
realizat mai multe emisiuni sub genericul „Tradiţii”  prin care s-au promovat proiectele 
culturale ale instituţiei noastre. 

 
XIV.3. Școala de Arte „Titel Popovici” Iași 
 

Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi a depus o activitate susţinută în 
decursul anului 2014 la catedrele de muzică şi arte plastice bucurându-se de aprecieri din 
partea specialiştilor, a oamenilor care au pus suflet în buna desfăşurare a acţiunilor 
organizate în Municipiul Iaşi şi mai ales la festivalurile de profil din ţară. Mai mult decât 
atât, Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi a înf iinţat prima clasă de „Mass-media şi 
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Jurnalism”. Principalele activităţi ale acestei specializări sunt: formarea teoretică şi 
practică a tinerilor interesaţi de mass-media, jurnalism şi televiziune ca editori, reporteri, 
cameramani imagine şi sunet, prezentatori. De asemenea, a luat fiinţă televiziunea 
proprie Şcolii Populare de Arte care emite on-line, intitulată „T.V. Arte” Iaşi cu scopul de a 
dezvolta o grilă diversificată de emisiuni informative, educative, culturale şi de 
divertisment. Materialele documentare şi reportajele sunt produse şi adaptate în studioul 
de editare al televiziunii existent în cadrul Şcolii. Aici a fost amenajat un spaţiu echipat cu 
toate dotările necesare unui studio de producţie; echipamentele de emisie au fost 
achiziţionate din veniturile proprii. 

O altă noutate în cadrul activitaţilor desfăşurate de către Şcoala Populară de Arte 
în anul 2013 a fost parteneriatul cu Centrul de Plasament Bucium, Iaşi, în care îşi 
desfăşoară activitatea clasa de sculptură. Cursanţii sunt copii defavorizaţi din cadrul 
acestui Centru îndrumaţi de către profesorul Dorel Constantinescu, cursuri în care se pune 
accent mai ales pe partea practică, artizanat, tâmplărie şi confecţionare mobilier. Astfel, 
cursanţilor le este oferită o educaţie practică care să le faciliteze integrarea în societate şi 
găsirea unui loc de muncă. Cursurile acestea au continuat şi în anul şcolar 2014-2015. 
Numărul cursanţilor a crescut de la an la an, ajungând la toate secţiile la 306 elevi. 

În cursul anului 2013-2014, Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi a 
organizat şi a participat la aproximativ 24 de manifestări culturale la nivel local, naţional şi 
internaţional la care au asistat un număr mediu de 150 de spectatori/manifestare. Putem 
estima faptul că în anul şcolar 2013-2014 la spectacolele şcolii au asistat circa 10.000-
12.000 spectatori. Numărul de cursanţi şi participanţi la diferite concursuri şi festivaluri îl 
putem de asemenea estima şi aici, la un număr de aproximativ 60-70 de cursanţi. 

Catedra de muzică a susţinut spectacole în Municipiu l Iaşi la Teatrul „Luceafărul”, 
Casa Sindicatelor, T.V.R. Iaşi, Centrele culturale francez şi german, Filamornica 
„Moldova”, Casa Pogor, Bojdeuca „Ion Creangă” elevii bucurându-se de succes în faţa 
exigentului public ieşean. Participantă la Festivalul concurs „Crizantema de aur” de la 
ieşean. Participantă la Festivalul concurs „Crizantema de aur” de la Târgovişte (2014) 
şcoala a fost premiată. Compozitorul Titel Popovici a fost omagiat de către Şcoala de Arte 
ce i-a acordat un premiu care îi poartă numele, prin soţia sa Mimi Popovici prezentă la 
festival. S-au făcut remarcaţi soliştii clasei de canto clasic la recitaluri din Iaşi, Brăila, 
Galaţi, Craiova, Sibiu, Bucureşti etc. 

La catedra de arte plastice pictură şi design vestimentar s-au obţinut zeci de 
diplome la festivalurile din ţară (Piteşti, Brăila, Bucureşti, Focşani etc) din care amintim 
premiile din cadrul prestigioaselor concursuri: Vespasian Lungu, Pavel Terţiu şi Ion 
Irimescu, expoziţii de pictură şi grafică precum „Ipostaze cromatice” la Galeria de Artă 
Top Art, Casa Cărţii Iaşi, „Icoane pe sticlă” Galeria de Artă Top Art, Casa Cărţii Iaşi. 
Programele şi proiectele proprii realizate în perioada anului 2014: 
Proiecte proprii realizate la sediul instituţiei în anul 2014: 

• 10 expoziţii de artă: pictură, grafică, design vestimentar; 
• 6 expoziţii personale a absolvenţilor de la pictură şi arte decorative; 
• 8 recitaluri de pian; 
• 4 recitaluri canto clasic; 
• 8 recitaluri acordeon- muzică populară; 
• 6 recitaluri de chitară clasică; 
• 10 recitaluri de muzică uşoară; 

Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi a participat în anul 2014 la: 
• 7 festivaluri naţionale;  
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• 2 festivaluri internaţionale; 
• 5 concursuri de muzică uşoară şi canto clasic naţionale; 
• 4 saloane de pictură şi artă decorativă; 

 Prin prgramul Programul „Valoare şi creativitate” (2013-2014) s-au organizat 
următoarele proiecte mici: Virtuozii, Vremea colindelor, Serată Bach, Spectacol festiv, 
Noaptea muzeelor: concert muzică de jazz, Casa Pogor, Desene pe asfalt la Bojdeuca Ion 
Creangă, Ipostaze cromatice, Icoane pe sticlă, Lansare carte „Titel Popovici - in 
memoriam”, Octavian Ursulescu autor (9 activităţi), proiecte medii: Iarna pe uliţă, 
Rapsodii de toamnă, Denii Eminesciene, Daruri şi tradiţii, Ofranda sunetului, Flori de 
primăvară, Searaă de romanţe, Armonii pascale, Flori de mai, Muzica şi... noi, Definiţii 
plastice, Ritmuri pe portativ Muzica şi. noi, Definiţii plastice, Ritmuri pe portativ,Iaşul în 
artele vizuale, Măşti tradiţionale (14 activităţi) şi pro iecte mari Blues pentru Iaşi - ediţia a 
V-a. 

 
 
XIV.4. Teatrul „Luceafărul” Iași 
 
Acivitatea artistică al teatrului „Luceafărul” din Iași în anul 2014: 
 
NUMĂR DE SPECTACOLE - 376 de reprezentaţii (356 - la sediu, 20 - în deplasare) 
NUMĂR SPECTATORI - 52.346 PREMIERE Sala mare 
Spectacole: Kajtus, vrăjitorul după Janusz Korczak, regia: Konrad Dworakowski, 
Motanul încălţat după Charles Perrault, regia Constantin Brehnescu, Basmul Prinţesei 
Repede Repede după Emil Brumaru şi Veronica D. Niculescu, regia Ion Ciubotaru, 
Crăciunul jucăriilor 3 La şcoală de Dan Doboş, regia Ion Ciubotaru, Privighetoarea 
după H. Cr. Andersen, regia Constantin Brehnescu 
PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI: În elita artelor spectacolului, la Festivalul 
Internaţional de Teatru Sibiu - FITS. Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul 
Tînăr (FITPT), ediţia a VI-a, 2013                                         Festivalulu i Internaţional al 
Educaţiei (ediţia a II-a, 27 iunie). Festivalul internaţional "Sub căciula lui Guguţă" 
Chişinău, Republica Moldova. Festivalu l ”100, 1000, 1 milion de poveşti" Bucureşti 
Festivalul Internaţional "Gulliver" Galaţi. Festivalul Internaţional Spectacole de colectie 
Bucureşti. 
PREMII: Spectacolul Prinţul fericit a participat la Festivalul Internaţional "Gulliver" 
Galaţi (noiembrie) şi a obţinut cea mai valoroasă distincţie a manifestării: Marele premiu 
al Festivalu lui, iar regizorul Radu-Alexandru Nica, Premiul pentru regie. 
   
 Spectacolul Kajtus, vrăjitorul după Janusz Korczak a participat la Festivalul 
Internaţional Spectacole de colecţie Bucureşti (noiembrie), unde a obţinut unul dintre cele 
mai importante premii: Premiul pentru regie - Konrad Dworakovski. La finalul turneului 
desfăşurat în regiune de Nord a Italiei, Consulul General al Românie i la Trieste, dl Cosmin 
Dumitrescu, a acordat echipei Diploma de excelenţă pentru „promovarea imaginii pozitive 
a României în Italia”. Spectacolul Muzicanţii din Bremen a participat la Festivalul 
internaţional "Sub căciula lu i Guguţă" Chişinău, Republica Moldova, unde a obţinut 
următoarele premii: Ion Ciubotaru - Premiul pentru regie; Oltiţa Cîntec - premiul pentru 
dramatizare; Toma Hogea - Premiul pentru interpretare masculină. 
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Directorul artistic, Oltiţa Cîntec, a obţinut Premiul acordat de revista Timpul, 
Oamenii timpului, secţiunea Arte. Pentru a VIII-a oară, Teatrul “Luceafărul” Iaşi a 
organizat Festivalul “Hai la teatru!” - festival concurs al trupelor din şcolile şi liceele 
judeţului şi oraşulu i Iaşi, în perioada 19-20 martie 2014. 53 de trupe de teatru şcolar (33 
din oraş, 20 din judeţ) au evoluat pe cele două scene ale Teatrului. 611 elevi care iubesc 
teatrul au fost îndrumaţi de 76 de coordonatori care şi-au găsit timp să-i pregătească 
pentru a evolua în lumina reflectoarelor, împreună oferind peste 1600 de minute de 
teatru, adică aproximativ 27 de ore de spectacol. Organizarea Festivalul Internaţional de 
Teatru pentru Publicul Tînăr (FITPTI) a cărui finanțator a fost Consiliul Judeţean Iaşi.  

FITPTI 2014 s-a bucurat de amplă reflectare. Evenimentul a fost comentat în 
publicaţii de specialitate teatrală şi culturală, parteneri media ai FITPT, precum Teatrul 
Azi, Scena.ro, Metropolis, Yorick.ro, Adevarul.ro, Jurnalul naţional, Observator cultural, 
Suplimentul de cultură, Revista teatrală, Romania liberă, Ateneu etc., publicaţii, posturi de 
televiziune, radiouri locale, regionale şi naţionale. 

XIV.5. Muzeul Literaturii Române Iași 
 
 Pe tot parcursul anulu i 2014, Muzeul Literaturii Române din Iași a organizat următoarele 
activități în următoarele locații:  
• Muzeul Brăilei, „Eminescu, prin Iaşiul de ieri şi de azi...” (curatori: Corina 

Mocanu-Irimiţă, Anca-Maria Buzea).;  
• Galeriile „Pod-Pogor”, Seară veneţiană la Casa Pogor Invitat special: Severino 

Bacchin;  
• Muzeul „Mihai Eminescu”, Lansare de carte (Mihai Eminescu, „Poezii”. Ediţie 

întocmită şi comentată de G. Călinescu şi „Viaţa lui Mihai Eminescu ” de G. Călinescu);  
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 35-a. 

Invitat: Lucian Parfene;  
• Muzeul „Mihai Codreanu”, In patria Micului Prinţ;  
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 36-a. 

Invitat: Bogdan Lucian Guţu;  
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 37-a, 

Invitaţi: Manon Piţu, Anastasia Gavrilovici şi Cristina Alexandrescu. Invitat special: 
Emilian Galaicu-Păun; 

• PALAS Mall, participare la Târgul „Destinaţii culturale”. Evenimente culturale şi 
artistice ale anului 2014; 

• Muzeul „Otilia Cazimir”, „Acasă la Duduia Otilia... ”; 
•  Muzeul „Vasile Pogor”, Expoziţia „Chic. Doamne de altădată”;  
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed a 38-a. 

Invitat: Ştefan Diaconu;  
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 39-a. 

Invitat: Ştefan Cătălin Topliceanu; 
• Muzeul „Constantin Negruzzi”, Proiect Comenius „Turul literaturii Europei în 80 de 

săptămâni”; 
• Muzeul „Ion Creangă”, Festivalul de Literatură pentru copii „Ion Creangă ”, ediţia a 

IV-a, Iaşi-Chişinău; 
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 40- a. 

Invitaţi: Andrei Zbîrnea & Bogdan Moisa; 
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• Muzeul „Vasile Pogor”, Concert „Varietăţi muzicale”; 
• Colecţia „Istoria teatrului românesc”, Expoziţia Artişti fotografi ai secolului 

alXIX-lea, început de secolXX; 
• PALAS Mall, Atrium, participare la Târgul de carte, artă şi muzică LIBREX, ed. a 

XXII-a; 
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 41-a. 

Invitaţi: Vlad A. Gheorghiu & Paul Gorban. Invitat special: Maria Pilchin; 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Concurs de fotografie „Vila Sonet prin „ochiul” 

telefonului mobil”; 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, „Aventuri bizare cu Matilda şi Roald Dahl”; 
• Muzeul „G. Topîrceanu”, „Baladă pentru chiriaşul grăbit”; 
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 42-a. 

Invitat: Victor Ţuţuianu; 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Miracolul eminescian; 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Seară de poezie franceză la Casa Pogor. Invitaţi speciali: 

poeţii Hughes Labrusse şi Guy Allix (Franţa). Lansarea volumului bilingv al poetului 
Hughes Labrusse, Sa tête entre les mains / Cu capul între mâini, 2013; 

• Galeriile „Pod-Pogor”, Spectacol „Mărţişoare muzical-coregrafice”; 
• Parcul Lecturii, Muzeul „Vasile Pogor”, Biblioteca din Parcul Lecturii; 

• „Şcoala de bune maniere literare”, ediţia a II-a;  
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Itinerarii interioare 
• Muzeul „Otilia Cazimir”, „Primăvara copiilor”. 
• Muzeul „Ion Creangă”, Expoziţia „Copilăria părinţilor noştri”; 
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 43-a  
• Muzeul „Ion Creangă”, Concursul Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară — 
Povesti 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Expoziţia „Photo Wall” 
• Muzeul Literaturii Române Iaşi, Programul de burse si rezidenţe de cercetare 
ştiinţifică „Junimea”, privind istoria si viaţa culturală a Iaşiu lui 
• Muzeul „Mihail Sadoveanu”, Sărbătoarea liliacului, ediţia a XXIII-a 
• Muzeul „G. Topîrceanu”, „Rapsodii în Top”, ediţia a Xl-a 
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Salonul de literatură”, ed. a 44-a 
Invitat: Ştefan Diaconu. Lectură publică - poetul american David Bruce Jenkins. 
• Muzeul Literaturii Române Iaşi, Programul Rezidenţe FILIT pentru traducători 
străini. 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, „Non scholae sed vitae discimus”. 
• Muzeul „Otilia Cazimir”, Colecţia „Istoria teatrului românesc”, Muzeul „G. Topîrceanu”, 
Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihail Sadoveanu”, Muzeul 
„Sf. Ierarh Dosoftei”, Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca), Muzeul „Vasile Alecsandri”, 
Muzeul „Vasile Pogor”, Noaptea internaţională a muzeelor, ediţia a X-a. 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Expoziţia „Artişti absolvenţi la Iaşi. 1860-2014” 
• Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, „Artişti fotografi ai 
secolului alXIX-lea, început de secolXX 
• Muzeul „Vasile Pogor”, Muzeul „C. Negruzzi”, Galeriile „Pod-Pogor”, Simpozionul 
Naţional „Istorie, cultură, patrimoniu”, ediţia a VII-a 
• Grădina Casei Pogor, Muzeul „Vasile Pogor”, Şotron. Târg de cărţi, jocuri şi 
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distracţii. 
• Muzeul „Vasile Pogor”, Expoziţia „Jucăriipentru copii” 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Expoziţie de miniatură şi ilustraţie de carte (Gabriel Poenaru 
şi Dionis Spătaru) 
• Muzeul „Ion Creangă”, Expoziţia „Ion Creangă şi lumea personajelor sale”. 
• Muzeul „Ion Creangă”, Concursul de desene pe asfalt 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Sub lupă Generaţia Y 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Spectacol de muzică 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Recital Facultatea de Interpretare — Universitatea de Arte „ 
G. Enescu ” Iaşi 
• Grădina Casei Pogor, Street Delivery, ediţia a II-a 
• Muzeul „Mihai Eminescu”, Zilele Eminescu 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Expoziţia „Ilustraţie de carte. Luceafărul” (Gabriel 
Poenaru şi Dionis Spătaru) 
• Muzeul „Vasile Alecsandri” Mirceşti, Evenimente dedicate poetului Vasile 
Alecsandri. 
• Muzeul „Ion Creangă”, Târg de cireşe la Bojdeuca lui Ion Creangă 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Recital de pian 
• Muzeul „Ion Creangă”, Teatrul de marionete „Aşchiuţă” Iaşi, stagiunea de vară 
2014 — „Dimineţi de poveste” 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Avanpremiera filmului „Fata cu ochii verzi”. 
• Colecţia „Istoria teatrului românesc”, „Călători şi călătorii”. Expoziţie de ilustrate 
româneşti şi străine 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Cui i-e frică de limba română? Invitat: Stelian Dumistrăcel 
• Muzeul „Vasile Pogor”, Parcul Lecturii, Toamna filatelică ieşeană şi Târgul de 
carte şi bucate; 
• PALAS Mall, participare la Târgul de rechizite şi manuale şcolare Excelsior, ediţia 
I 
• - Muzeul „Vasile Pogor”, Expoziţie de gravuri originale Rembrandt 
• Colecţia „Istoria teatrului românesc”, Iscălituri celebre în fondul documentar al 
Muzeului Literaturii Române Iaşi 
• Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere, ediţia a II-a; 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Şedinţa de organizare a Salonului de Literatură; 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 1. Invitat: Conuţ Alexandra 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 2. Invitat: Alexandru Nemţanu 
• Muzeul „ Vasile Pogor”, Prelecţiunile Junimii. Şedinţa a XVIII-a: „Cum să iubeşti un 
poet” (prelector: Viorel Ilişoi). Lansarea volumulu i „Necunoscutul Mihai Codreanu ” de 
Viorel Ilişoi 
• Muzeul de Istorie Botoşani, Expoziţia „Muzeul vieţii cotidiene în comunism” 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 3. Invitat: Bogdan Moisa. 
• Muzeul „Mihai Sadoveanu”, „Zilele Sadoveanu” şi Concursul Naţional de Proză 
„Mihail Sadoveanu ”, ediţia a VI-a 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 4. Invitat: Ana Stătescu 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Expoziţia „Memoria Vilei Sonet” 
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• Muzeul „Mihai Codreanu”, Amurg de toamnă, ediţia a III-a 
• participare la Târgul Internaţional de Carte de la Viena — Buch Wien 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa nr. 5. 
Invitat: Cristina Alexandrescu 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Expoziţia de pictură „Mamihlapinatapai” 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 6. Invitat: Alexandra-Maria Curcudel 
• Muzeul „ Vasile Pogor”, Conferinţa „Scrisorile lui Emil Cioran în colecţiile 
Centrului Naţional de Literatură din Luxemburg”. Invitat special: Léon Rinaldetti 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Concursul literar „Pe urmele lui Mihai Codreanu” 
• Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 7. Invitat: Ioana Grecu 
• participare la Târgul Internaţional de Carte de la Sofia 
• Muzeul „Mihai Codreanu”, Dezbaterea educaţională „Comunismul utopia eşuată” 
• Galeriile „Pod-Pogor” Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedin nr. 
8. Invitat: Vlad A. Gheorghiu 
• Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Mă rog ţie, Doamne, cu inima toată...”. 
Eveniment dedicat Mitropolitului Dosoftei 
• Muzeul „Vasile Pogor”, Expoziţia „Tradiţii revizitate” 
• Muzeul „ Vasile Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a, şedinţa 
nr. 9. Invitat: Lucian Parfene 
• Muzeul „Ion Creangă”, Colindătorii la Bojdeucă. Spectacole de colinde şi datini de 
iarnă. Comemorarea scriitorului Ion Creangă 
Pe lîngă acest evenimente, editura Muzeelor Literare au publicat 37 de cărți pe parcursul 
anului 2014 
 

XIV.6. Filarmonica „Moldova” din Iași 

În anul 2014, în cadrul  Filarmonicii „Moldova” s-au suținut: 
                - 36 concerte simfonice și vocal-simfonice; 
                - 4 concerte corale; 
                - 21 concerte camerale 
Total manifestări orchestră 45 Total manifestări Cor 22 și total manifestări Ad libitum 5 

În același an, Filarmonica „Moldova” s-a implicat ca partener în următoarele 
proiecte europene: 
 
- Organizarea in parteneriat cu Universitatea de Arte „ G Enescu” Iasi a Festivalulu i Muzicii 
Romanesti, ed. a XVIII-a, 17-28.X.2014 
- Organizarea in parteneriat cu Deutsches Kulturzentrum Iaşi a proiectul „Achtung 
Klassik!”, perioade: 7.03.2014, 17.04.2014, 28.11.14, 05.12.2014 
- Organizarea in parteneriat cu parteneriat cu Institutul Francez Iasi a concertului din 
7.03.2014 
- Participarea la Targul de turism, Standul Consiliulu i Judetean Iasi, nr. 9, pavilion C3, 
Centrul Expozitional ROMEXPO, 13.03.2014 
- Participarea in cadrul Saptamanii Internationale a Muzicii Noi, 23.05.2014 
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- Participarea la Festivalu l International al Educaţiei, ediţia a II-a, 20-29 iunie 2014 (FIE) - 
24.06.2014, 29.06.2014 
- Participarea la Festivalu l International al Muzicii Mecanice, ed. a IX-a, 12-14.09.2014 - 
13.09.2014 
- Participarea la Festivalu l International de Literatura şi Traducere, Iasi 2014 (FILIT) - 
03.10.2014 
- Participarea in cadrul proiectului Turneul National al Laureatilor Concursului 
International „George Enescu” 2014 - 31.10.2014 
- Participarea in cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” (BCU 175) 
Iasi,  07.11.2014 
- Festival de Cvartet la Iasi, 11-13.11.2014 
- Participarea la Festivalu l International MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC, ed. a 10-a 

Evenimente artistice 
Festivaluri & Aniversări: 

- Concert în cadrul Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi, 23.05.2014 
- Concerte în cadrul Festivalulu i Internaţional al Educaţiei, Iaşi 2014 (FIE)  
- Concert în cadrul Festivalului Internaţional al Muzic ii Mecanice, ed. a IX-a, 12 

      - Concert organizat în cadrul proiectului Turneul National al Laureatilor Concursului 
Internaţional „George Enescu” 2014 - 31.10.2014 
      - Concert organizat in cadrul Zilelor Bib liotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” (BCU 
175) Iaşi,  

- Festivalulu i Muzic ii Romanesti, ed. a XVIII-a, 17-28.X.2014 
- Festival de Cvartet la Iaşi, 11-13.11.2014 

- Concert în cadrul Festivalului International MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC, ed. a 10-a,  

 

Următorii compozitori au fost aniversați pe parcursul anului 2014: 
- Richard Strauss, 150 - 09.05.2014, 16.05.2014, 06.06.2014 
- Viorel Munteanu, 70 - 17, 23, 27.10.2014 
- Cornel Taranu, 80 - 24, 25, 27.10.2014 

Alte concerte-eveniment 

- Concerte de divertisment pentru publicul larg, in aer liber sau in Atrium, Palas Mall: 
- Targul de turism, Standul Consiliu lui Judetean Iasi, nr. 9, pavilion C3, Centrul 
Expozitional ROMEXPO 
-  Dialogul maestrilor, Teatrul National - Bujor Prelipcean, Serban Mereuta, Dan 
Prelipcean, Filip Papa, Radu Postavaru 
- Tribuna tinerilor interpreti 
- Festivalul International al Educatiei, editia a II-a - Iulia Isaev, Marius Budoiu, Malina 
Ciobanu, Vlad Conta 
 

Concerte ocazionale 
- De Crăciun şi Anul Nou - 10.01.2014, 20.12.2014 (vocal-simfonic) 
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- De Paşti - Voces (15.04.2014), vocal-simfonic (17.04.2014) 
Turnee în Republica Moldova 
- Concerte la Balti - 17.01.2014, 25.06.2014, 27.08.14 
- Concert la Chisinau - 23.09.2014 
In deplasare 
- Concert la Vaslui, Parcul Copou - 24.05.2014 Muzică românească 
- Festivalul Muzicii Romanesti, editia a XVIII-a, 17-28 octombrie 2014 
 
 
XIV.7. Direcția Județeană pentru Cultură Iași  
   
Acţiuni monumente istorice 
 
1. 
23-24 ianuarie 2014 - Complexul Muzeal Naţional „Moldova” în parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Iași - serie de evenimente culturale dedicate împlin irii a 155 de 
ani de la Unirea Principatelor Române; punerea în valoare a monumentelor istorice 
„Muzeul Unirii” şi Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza. 
2. 
Revista „Cronica veche” (editată cu sprijinul editurii ALFA) în parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Iași – prezentarea patrimoniului arhitectural și arheologic al 
Iașului. Acest lucru a fost posibil prin publicarea în paginile revistei a unor documente 
material (partea scrisă precum și cea de desene, schițe, fotografii etc.) semnate de 
specialiști în domeniu, la rubrica Patrimoniul - monumente. Astfel, având deja un 
portofoliu, în numerele revistei care apare lunar, au fost prezentate clădiri boierești din 
sec. XVI – XVIII, împreună cu alte monumente și biseric i ce fac parte din patrimoniul 
cultural local.  
3. 
24-26 aprilie 2014 - Revista „Convorbiri literare”, editată de Asociația Revista Convorbiri 
literare, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași – proiectul cultural „Zilele 
Revistei Convorbiri Literare”, ediția a XVIII –a, care a cuprins o serie de manifestări în 
cadrul cărora a fost prezentat patrimoniul reprezentat de arhitectura religioasă. 
4. 
Biserica « Intrarea Maicii Domnului în Biserică – Vovidenia » (înscrisă în Lista 
Monumentelor Istorice la poziţia nr.1293, cod IS-II-m-B-04029) - realizarea proiectului 
Lucrări de restaurare, consolidare a Bisericii cu hramul „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică – Vovidenia” Iași”, faza D.A.L.I. 
5. 
28 septembrie 2014 - Muzeul Viei şi Vinulu i din Hârlău sub egida Muzeului Etnografic al 
Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Direcţia Județeană 
pentru Cultură Iaşi - manifestarea „Festivalul vinulu i”. Cu acest prilej au fost promovate 
atât elemente ce ţin de una dintre ocupaţiile tradiţionale de bază ale zonei – vitucultura, 
cât şi monumentul istoric „Casa Logofăt Tăutu”, care se integrează ansamblului 
arhitectonic ce mai conţine ctitoria ştefaniană a Curţii Domneşti şi a Bisericii „Sf. 
Gheorghe”. 
6. 
9-12 octombrie 2014, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi şi Institutul Naţional al 
Monumentelor Istorice, sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniulu i Naţional, în 
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parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi, a organizat Simpozionul Naţional 
„Monumentul – Tradiţie şi viitor”, ajuns la ediţia a XVI-a. Simpozionul constituie un reper 
însemnat în calendarul specialiştilor din domeniile cercetări, conservării şi restaurării 
monumentelor istorice. 
7. 
5-12 octombrie 2014, Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal 
Naţional „Moldova” Iaşi și  Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași în 
parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi - Festivalul Internațional de Teatru 
pentru Publicul Tânăr (FITPT) ediția a VII-a. Cu acest prilej au fost promovate atât teatrul 
popular, parte importantă a patrimoniul imaterial, cât şi monumentul istoric „Palatul 
Culturii” ultima construcție neogotică din Europa, înscrisă în Lista Națională a 
Monumentelor Istorice care a găzduit o serie dintre spectacole. 
8. 
11-24 noiembrie 2014, Centrul Cultural Misionar DOXOLOGIA al Arhiescopiei Iașilor, 
Asociația Centrul de promovare turistică Iași și Universitatea „George Enescu” Iași în 
parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi - expoziția „Rădăcin i Brâncovenești”. 
Cu acest prilej au fost promovate atât elemente ce ţin de tradițiile spațiului românesc, cât 
şi monumentul istoric „Turnul Clopotniță”, care se integrează ansamblulu i Mănăstirii Golia. 
9. 
23-26 octombrie 2014, Asociația „Orbis Tertius /A Treia Lume” (București), Institutul de 
Studii și Cercetări Simbolice (Iași), Asociația „Lumina Moldovei” (Târgu-Neamț), Asociaţia 
„Al. I.Cuza” (Iaşi) în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi - S impozion 
internaţional Diversitatea uitată a României. ISTORIE, PATRIMONIU, MEMORIE. 
 
 
Acţiuni patrimoniul imaterial 
 
1. 
4 – 6 aprilie 2014 - Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional 
„Moldova” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași – cea de a XIV-a ediţie 
a manifestării interactive  „Ouă încondeiate” eveniment de prestigiu, intrat deja în 
conştiinţa ieşenilor. 
2. 
16 – 18 mai 2014 - Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional 
„Moldova” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași - a XV-a ediţie a 
Târgului Meşterilor Populari. Este unul dintre cele mai importante evenimente din 
Moldova care vizează promovarea patrimoniului imaterial şi are ca particularitate 
demonstraţiile meşterilor ce dezvăluie publicului larg tehnicile şi modalităţile arhaice de 
lucru.  
Manifestarea s-a desfășurat pe pietonalul „Ștefan cel Mare” fiind astfel  pusă în valoare 
zona istorică cunoscută sub denumirea „Centru Istoric şi Curtea Domnească”  
3. 
27 - 29 iunie 2014 - Consiliu l Judeţean Iaşi şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi  în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Iași - ediţia a XXXII-a  a Târgului de Ceramică Tradiţională „Cucuteni – 5000”, 
manifestare care a devenit în ultimii an i cel mai important eveniment al ceramicii 
tradiţionale din România şi care reuneşte meşteri populari din cele mai importante centre 
de olărit din ţară, Republica Moldova și Ucraina. Scopul manifestării îl constituie 
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cunoaşterea şi valorificarea acestui important domeniu al patrimoniulu i cultural, avându-
se în vedere, totodată, evidenţiera particularităţilor stilistice şi morfologice ale 
meşteşugului.  
 
Acţiuni patrimoniul imobil 
 
1. 
12- 14 septembrie 2014, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din cadrul 
Complexului Muzeal Naţional „Moldova” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Iaşi, a organizat cea de a IX-a ediţie a Festivalulu i Internaţional al Muzicii 
Mecanice. În cadrul manifestării au fost puse în valoare zona istorică cunoscută sub 
denumirea „Centru Istoric şi Curtea Domnească”, precum şi monumentul de valoare 
naţională şi universală - Palatul Culturii, care face parte dintr-un amplu program naţional 
de restaurare-conservare. 
 
Diverse 
 
1.  
24 februarie 2014 – Institutul Cultural Francez Iași și Teatrul Evreiesc de Stat din 
București în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași – evenimente dedicate 
comemorării a 70 de ani de la asasinarea, la Auschwitz II a poetului, dramaturgului, 
crit icului literar, filosofului și eseistului Barbu Fundoianu/Banjamin Fondane. 
2. 
28-29 martie 2014 - Departamentul de Studii Francofone al Facultății de Litere a 
Universității „Al. I. Cuza” Iași în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași - 
Colocviul internațional al Francofoniei 
 50 de DVD-uri „Memoria Iașului” , 50 de hărți cu obiectivele turistice și 
culturale ale orașului Iași, personalizate cu numele Colocviului, în limba 
franceză 
 
3. 
8-29 iulie 2014 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași în parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Iași - Cursurile internaționale de vară „România – Limbă și 
civilizație” 
expoziția „Arhitectura credinței în Iași”, vizita în Comuna Bălțați la atelierul 
arhitectului popular Gheorghe Ciobanu, prezentarea șantierului arheologic de 
la Palatul Culturii, vizita la Muzeul Viei și Vinului din Hârlau, editarea și 
tipărirea unui număr de 70 de broșuri cu programul manifestărilor, 70 de DVD-
uri „Memoria Iașului”, 70 de mape, 15 afișe. 
4. 
25-27 septembrie 2014 - Uniunea Elenă din România București – Comunitatea Elenă Iași 
în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași -Festivalu l E lenismulu i din 
România, ediția a XIV-a. 
100 de DVD-uri „Memoria Iașului” , precum și editarea a 100 de pliante cu 
obiectivele turistice și culturale ale orașului Iași, personalizate cu numele 
Festivalului, în limba greacă. 
5. 
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septembrie 2014 - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Iași - exercițiu pentru verificarea stadiului 
pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, cu acest prilej f iind verif icate și 
normele de apărare în cazuri de situații de urgență pentru monumente istorice. 
40 de DVD-uri „Memoria Iașului”, precum și editarea a 40 de pliante cu Harta 
Monumentelor Istorice din Județul Iași. 
6. 
29 septembrie-15 noiembrie 2014 - Muzeul „Vasile Pogor” din cadrul Muzeului Literaturii 
Române Iași – expoziție de gravuri intitulată „Rembrandt” (Sfinții, Vechiul 
testament, Noul Testament) 
7. 
23-26 noiembrie 2014 - Asociația „Maria” și Fundația Pro Patrimonio - expoziția intitulată 
„Batem fierul la Conac! 2014” parte integrantă a simpozionului „Diversitatea uitată a 
României – Istorie, Patrimoniu, Memorie”. Expoziție găzduită de Muzeul Unirii Iași, 
monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice. 
60 de fotografii cașerate. 
8. 
6-8 noiembrie 2014 - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași - su ită de 
manifestări (dezbateri științifice, expoziții, gală de decernare a unor distincții) cu ocazia 
celebrării a 175 de ani de continuitate instituțională sub semnul modernității culturale a 
Iașului universitar. 
200 semne de carte, 60 de mape de carton personalizate, 60 de afișe  
9. 
Asociația „Maria” și Fundația Pro Patrimonio - expoziția permanentă intitulată „Batem 
fierul la Conac! 2014”, care are un caracter cumulativ, prezentând toate activitățile 
cuprinse în cele 8 ediții ale workshopului de la Țibănești. Expoziție desfășurată în incinta 
conacului Petre P. Carp din Țibănești, clădire monument istoric înscris în Lista 
Monumentelor Istorice. 
200 de fotografii color  
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CAPITOLUL XV: RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI MINORITATEA ROMA 

XV.1. Relația cu societatea civilă 

 Instituţia Prefectului – Judeţului Iaşi acordă o importanţă deosebită comunicării cu 
entităţile societăţii civile, atât sindicate/patronate, cât şi organizaţii neguvernamentale. În 
acest sens, toate manifestaţiile publice ale sindicatelor sau diferitelor grupuri de cetăţeni 
sunt atent monitorizate, solicitările manifestanţilor fiind analizate şi transmise către 
instituţiile/organismele abilitate în rezolvarea acestora. De asemenea, comunicarea cu 
entităţile societăţii civile se concretizează şi în realizarea de parteneriate pentru 
implementarea unor proiecte şi acţiuni comune. Astfel, în anul 2014, Instituţia Prefectului 
– Judeţul Iaşi a gestionat un număr de 6 acorduri de parteneriat cu organizaţii 
neguvernamentale din diferite domenii de activitate: 

 
Partenerii Nr. 

crt. Iniţiatorul 
parteneriatului 

Partenerul 
Obiectul acordului / 

convenţiei / protocolului 
de colaborare / asociere / 

parteneriat 

Data la care  s-a 
semnat acordul / 

convenţia / 
protocolul şi 
perioada de 
valabilitate 

1.  Asociaţia EcoAssist  
Bucureşti – organizator 
Asociaţia TERIS Iaşi – 
organizator judeţean  

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Iaşi 
 

Implementarea în judeţul Iaşi 
a Mişcării de Împădurire – în 
cadrul campanie i „Plantăm 
fapte bune în România” 

04.08.2011 – 2016 
În derulare 2014 

2.  Asociaţia Centrul de 
Documentare şi 
Informare Publică 
Bucureşti – Biroul 
Teritorial Iaşi  

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Iaşi  
 

Acord de parteneriat privind 
colaborarea dintre părţi în 
vederea realizării unor 
proiecte cu privire la 
informaţiile  de interes public 

20.06.2012 – iunie 
2016 
În derulare 2014 

3.  Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale 
pentru Copil 

Instituţia Prefectului – 
Judeţului Iaşi 
Alte instituţii publice 
FSS Bethany Iaşi  

Protocol de colaborare 
privind realizarea Hărţii 
serviciilor socio-educative 

22.11.2013 – 
22.11.2014  
Finalizat   

4.  Asociația Procons Iași  Instituţia Prefectului – 
Judeţul Iaşi  
 

Acord de parteneriat privind 
colaborarea părţilor în 
vederea realizării de activități 
de informare și consiliere a 
cetățenilor  

30.06.2014 – 2018  
În derulare 2014 

5.  Asociaţia Universitară 
pentru Cooperare 
Internaţională AUCI 
Roma, Italia  

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Iaşi  
 

Acord de parteneriat privind 
colaborarea în vederea 
mediatizării proiectului „Tineri 
pe picioare” şi a promovării 
acestuia în rândul 
autorităţilor locale, a altor 
instituţii publice, a ONG-urilor 
şi a mass-mediei din judeţul 
Iaşi  

10.2012 –  
prelungire acord de 
parteneriat 10. 
2014 -10.2015 
În derulare 2014 
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6.  Instituţia Prefectului – 
Judeţul Iaşi  
 

Asociația ”Mis iunea 
Creștină Armata 
Salvării din România”,  
corpul Iași  

Acord de parteneriat privind 
colaborarea în vederea 
sprijinirii cazurilor sociale 
care se adresează Instituției 
Prefectului – Județul Iași  

21.11.2014 – 
21.11.2015 

 Consiliul de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Iaşi este un 
parteneriat interinstituţional care oferă un cadru consultativ stabil cu scopul susţinerii 
colaborării între mediul instituţional şi cel de afaceri cu sprijinul mediulu i universitar şi al 
societăţii civile în vederea transformării judeţului într-un pol de dezvoltare atractiv. 
Parteneri: Instituţia Prefectului judeţul Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria 
Municipiului Iaşi. 
 
 În acest sens, în cadrul CDES funcţionează mai multe comisii de specialitate prin 
intermediul cărora se realizează transferul ef icient al problemelor, soluţiilor, propunerilor,  
etc. atât dinspre administraţie către mediul privat, cât mai ales dinspre mediul privat 
înspre administratie.Comisii din cadrul CDES: Comisia pentru ONG-uri, Comisia pentru 
construcţii, Comisia pentru agricultură şi industrie alimentară, Comisia pentru textile 
 
Comisia pentru ONG-uri 
 
Evenimente deosebite organizate în cadrul Comisiei: 

- vizita doamnei Angela Filote, Reprezentanța Comisiei Europene în 
România 

- vizita doamnei Aurelia Cristea, Ministru pentru Dialog Social 
 
Obiectivele comisiei: 

� Reprezentarea intereselor sectorului ONG în Consiliul de Dezvoltare Economică și 
Socială a județului Iași; 

� Creșterea gradului de reprezentare a sectorului neguvernamental în stabilirea 
polit icilor locale și naționale în diferite domenii de interes, cu accent pe dezvoltarea 
socială și economică a comunității; 

� Dezvoltarea de oportunități de colaborare și asociere cu mediul de afaceri, 
universități și autorități locale; 

� Creșterea participării autorităților locale și centrale la susținerea programelor 
derulate de societatea civilă în județul Iași; 

� Coordonarea strategică multisectorială a programelor sociale, culturale, de mediu, 
tineret ș.a. din județul Iași 

Lobby și advocacy: 
� Sprijinirea solicitării de deblocare fonduri pe POSDRU (au fost deblocate 

fondurile) 
� Sprijinire so lic itării de transparență a CL și CJ în realizarea bugetelor pe 

2014 (s-a asigurat partial transparența realizării bugetelor și un membru al 
comisiei ONG participa la ședinteșe CL și CJ) 

� Sprijinirea demersurilor către DGFP Iași pentru virarea către ONG-uri a 
sumelor colectate prin direcționarea de 2% (în urma acțiunilor plățile au fost 
deblocate) 
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� Sprijinirea înființării a unor compartimente de contractare servicii ONG în 
cadrul primărie i și consiliu lui județean, conform prevederilor legii asistenței 
sociale (demersurile continuă și în 2015) 

Demersuri legislative: 
• Legea subvențiilor sociale –respingere (coordonare cu FDSC, IPP, FONPC s.a.); 
• Legea antreprenorului social –respingere (coordonare cu FDSC s.a.); 
• Legea asistentei sociale –reglementarea cadrului de contractare a serviciilor sociale 

(nu s-a rezolvat); 
• Legea economiei sociale –aprobare in forma propusa de actorii economiei sociale 

(coordonare cu FDSC si RISE) –este in parlament pt abrobare; 
• Legea IMM-urilor (coordonare cu FDSC) pt includerea ONG-urilor cu activitate 

economica in lege (demers realizat cu succes si publicat in mai in MO); 
• Legea Dialogului Social (coordonare cu FDSC). S-a realizat o initiativa legislativa in 

acest sens. 
Proiecte inițiate: 

• Vocea ONG pentru comunitate! –finanțat prin Fondul ONG –FDSC (10 ONG-uri); 
• Parteneriat pentru incluziune! – aprobat, are lansarea oficială în 27 ianuarie 

2015 (7 ONG-uri și DGASPC Iași și Vaslui). 
• Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale! –respins și redepus pe FSE –

POSDRU (3 ONG-uri din comisie si 5 la nive l național); 
• Vocea ONG! –respins pe Fondul ONG -FDSC 

Consultări: 
• Strategia județeană a asistenței sociale; 
•Strategia de dezvoltare a județului Iași; 
•Strategia de dezvoltare a regiunii Nord Est; 
•Strategia pe dizabilitate; 
•Acordul cadru fonduri structurale 2014-2020 (coordonare cu FDSC, coaliț ia ONG pt 
fonduri structurale; RISE; coaliț ia economiei sociale; IPP; FONPC ș.a.). 
 
Comisia pentru construcţii 
 
 În cadrul comisiei a fost înființată asociația ”Breasla constructorilor ieșeni”, 
asociație care a depus, la in ițiativa Instituției Prefectului, un proiect ce a obținut finanțare 
în cadrul programului POSCCE- sprijin financiar pentru integrarea întreprinderilor în 
lanţurile de funizori sau clustere- 200 000 EURO. Proiectul a avut lansarea în septembrie 
2014 și este în derulare cu toate activitățile ce decurg din înființarea unui cluster. 
Activitatea Comisiei pentru construcții este aproape în totalitate susținută de Breasla 
constructorilor ieșeni.  
 În decembrie 2014 Breasla a organizat o audiere publică referitoare la: 
Simplificarea procedurilor de achiziții publice în domeniul construcțiilor din perspectiva 
Directivei 214/24/ UE a Parlamentului European și a Consiliului d in 26 februarie 2014. 
 
XV.2. Relația cu minoritatea roma 
 
 

Conform Strategiei Guvernului nr. 1221 din 14 dec. 2011,  în conformitate cu  
regulamentul de organizare şi funcţionare ale  Biroului Judeţean pentru Romi şi în 
concordanţă cu atribuţiile specifice ale  Instituției Prefectului – Județul Iași, au fost inițiate 
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o serie de măsuri și acțiuni  transpuse în Planul Județean de Măsuri care au vizat 
creșterea gradului de incluziune a cetățenilor români de etnie romă  din județul Iași:  
• Identificarea prin procesul de facilitare comunitară a principalelor nevoi ale 

comunităţilor de romi 
• Elaborarea planulu i judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome prin 

armonizarea principalelor nevoi ale comunităţilor locuite de cetăţeni aparţinând 
minorităţii rome din judeţ cu masurile prevăzute în Strategia Guvernului de incluziune 
a cetăţenilor români aparţinând  minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 

• Sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planul judeţean prin acordarea de 
consultanţă reprezentanţilor servic iilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului 
acestora în cadrul comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţii rome. 

• Monitorizarea implementării măsurilor din aria servic iilor deconcentrate implicate şi a 
partenerilor sociali pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia  
Guvernului, deplasări ale membrilor B.J.R  în comunitățile de romi din județul Iași, 
întâlniri comunitare  

• Introducerea măsurilor d in Strategia Naţională a Guvernului  privind incluziunea 
minorităţii rome, in planul de dezvoltare a judeţului, sau după caz, în planurile 
integrate  de dezvoltare  locală. 

• Întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea planului 
judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome şi înaintarea lor către 
Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare cât şi către Agenţia Naţională 
pentru Romi. 

• Organizarea activităţilor de susţinere pentru activităţile de evaluare realizate de către 
Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare, participarea consultantului pentru 
romi la sesiunile de lucru pe marginea proiectului STRATEGIEI GUVERNULUI 
ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII 
ROME PENTRU PERIOADA 2014-2020. 

• Coordonarea activităţilor de monitorizare a polit icilor publice destinate minorităţii 
romilor şi a proiectelor implementate la nivel judeţean de către instituții deconcentrate 
ale ministerelor responsabile  sau alte entități. 

• Iniţierea şi păstrarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale 
care iniţiază, implementează şi furnizează date referitoare la incluziunea cetăţenilor 
aparţinând etniei romilor. 

• Asigurarea secretariatului tehnic al Grupulu i de Lucru Mixt format la nivelul judeţului 
Iaşi  precum și a funcționalității cestuia. 

• Sprijinirea instituţiilor deconcentrate,  membre ale G.L.M,  în rezolvarea problemelor 
specifice ale romilor, crearea unui cadru de comunicare şi colaborare  între acestea și 
structurile reprezentative ale romilor.  

• Monitorizarea şi sprijinirea programelor sociale menite să stimuleze participarea 
şcolară şi să reducă absenteismul, dezvoltarea de parteneriate  care să sprijine accesul 
copiilor aparţinând minorităţii romilor la educaţia de calitate. 

• Identificarea unităţilor şcolare cu populaţie de etnie romă, facilitarea accesului la  
studiul limbii romani la toate nivelurile învăţământului preuniversitar (preşcolar, 
primar, g imnazial, liceal, profesional)  şi programe de recuperare şcolară pentru tineri 
şi adulţi,  de tip „A doua şansă”,  

• Campanii de informare şi  orientare a elevilor romi pentru accesarea locurilor speciale 
din licee si facultăţi.  
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• Promovarea oportunităţilor şi  programelor  de  burse  finanţate de către Roma 
Education Fund  prin programele Roma Memorial University Scholarship Programme şi 
Roma Health University Scholarship  Programme și „Cresterea accesului tinerilor romi 
la învățământul superior”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, campanie 
derulată în parteneriat cu Asociaţia Partida Romilor „ Pro Europa” 

• Sprijinirea organizării unor forme de educaţie complementară, remedială, Şcoala după 
școală. Consolidarea parteneriatului cu organizaţii neguvernamentale şi cu diverse 
instituţii pentru prevenirea abandonului şi diminuarea absenteismului. 

• Extinderea serviciilor de mediere şi consiliere şcolară în unităţile şcolare unde învaţă 
elevi romi şi sprijin irea  înf iinţării de clase de tip „A doua şansă” pentru persoanele 
care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie. 

• Monitorizarea constituirii colectivelor de elevi din perspectiva legislaţiei care interzice 
segregarea în educaţie şi respectarea principiilor nediscriminării. 

• Organizarea de  campanii de informare, educare si comunicare pentru comunităţile de 
romi in domenii precum: vaccinarea, sănătatea reproducerii, boli transmisibile, mama 
si copilu l, cu participarea tuturor actorilor, campanie derulată  în parteneriat cu Partida 
Romilor “Pro Europa ”. 

• Monitorizarea cazurilor de tratament diferenţiat sau discriminare etnică în asigurarea 
accesului la serviciile medicale pentru cetăţenii romi, colaborarea cu Consiliul Național 
Pentru Combaterea Discriminării.  

• Monitorizarea modului de accesare a serviciilor de sănătate, sprijin irea persoanelor 
neasigurate prin includerea în cadrul intervenţiilor pe domeniu desfăşurate de entităţi 
private sau asociaţii şi fundaţii. 

• Sprijinirea  iniţiativelor de economie socială care vizează incluziunea activă şi ocuparea 
în rândul comunităţilor locale cu un procent însemnat de populaţie aparţinând 
minorităţii romilor, prin susţinerea parteneriatului între autorităţile publice locale şi 
comunităţile locale  

• Sprijinirea măsurilor sociale şi monitorizarea modului de aplicare a legislaţiei în 
domeniu – venit minim garantat cu măsuri active de ocupare prin implicarea 
autorităţilor locale în administrarea unor măsuri active de ocupare speciale pentru 
beneficiarii de venit minim garantat  

• Instituția Prefectului Iași a sprijin it iniţiative  care vizează dezvoltarea structurilor de 
economie socială  şi creşterea ratei de ocupare în rândul romilor. Astfel ca indicator de 
rezultat s-au scris si depus de cãtre organizaţiile romilor membre în G.L.M spre 
finanţare un număr de 5 proiecte  pentru apelul propuneri de proiecte  Nr. 136  
„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă in Regiunea Nord-Est”  
Domeniul Major de Intervenţie 5.2  în cadrul programului POSDRU. 

• Consolidarea  parteneriatului între Instituţia Prefectului şi Centru Judeţean Pentru 
Romi care funcţionează pe lângă Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” destinat  
identifcării de soluții al problemele cu care se confruntă romii în relația cu instituțiile și 
furnizorii de servicii sociale. 

• Combaterea segregării rezidenţiale, a rasismului de mediu si protecţia împotriva 
evacuărilor forţate, sprijin irea  procesului  de legalizare   a aşezărilor informale ale 
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romilor  prin campanii de informare și d iferite demersuri instituționale, promovarea 
legislației care interzice astfel de practici instituționale. 

• Colaborarea cu D.A.P.P in vederea prevenirii evacuarilor fortate  și gasirea unor soluții 
de sprijinire a persoanelor de etnie romă  aflate in situatii de criză.  

• Identificarea de oportunităţi pentru insertia pe piata muncii pentru persoanele aflate in 
situaţii de risc, colaborare cu organizatii neguvernamentale și A.J.O.F.M, promovarea 
ofertelor de formare, calificare și angajare,  oferite prin diferite proiecte cu finanțare 
din F.S.E, inclusiv elaborarea unei baze de date cu persoane  de etnie romă care 
doresc sa urmeze cursuri pe domenii solicitatea pe piaţa muncii. 

• Asigurarea de consultanta ONG-urilor rome care  au accesat finanțări din fondurile 
Programului finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul 
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.  

• Realizarea şi actualizarea  listei comunităţilor de romi eligibile pentru  diferite 
programe și intervenții  care au drept grup țintă grupurile vulnerabile. 

• Iniţierea şi implementarea proiectului „Educaţie nonformală pentru elevi europeni”. 
Proiect implementat de Asociaţia Romilor Ursari şi Amaroilo, în parteneriat cu Instituţia 
Prefectului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, finanţare de la Secretariatul General 
al Guvernului prin A.N.R. proiect care a avut ca obiectiv revalorizarea valorilor 
culturale si a meşteşugurilor specifice romilor  in cadrul unor ateliere practice, 
beneficiari 100 de liceeni romi.  

• Organizarea unor evenimente cu caracter cultural înscrise in calendarul cultural al 
romilor (Comemorarea Dezrobirii romilor - 20 februarie; Ziua limbii romani - 16 Iunie, 
face parte din Calendarul UNESCO; Ziua internaţionala a Romilor - 8 aprilie; Joia 
Verde; comemorarea „Holocaustului”- 9 octombrie;  Ziua Minorităților Naționale - 18 
decembrie)  

• Organizarea unor evenimente și acțiuni în scopul promovării voluntariatului și a 
cetățeniei active: 
� Balul Primăverii – bal tematic destinat tinerilor romi- martie 2014 
� Gala Prietenii Romilor - 8 aprilie 2014 
� Armonii etnoculturale – eveniment stradal, ateliere mesteşugăreşti, expoziţie cu 

vânzare, muzică tradiţională, animaţie, dans - 12 aprilie 2014 
� Noi iti dăm recomandare!- campanie destinată creșterii gradulu i de participare 

școlară a romilor la  învățământul liceal și universitar aprilie – septembrie 2014 
�  Voluntariatul–calea spre o carieră de succes - gala voluntarilor 23 octombrie 

2014 
� Totul pentru sănătate, totul pentru educatíe ! – campanie perioada mai iu lie 

2014 
�  Balul Fulgilor - acțiune  caritabilă - 14 decembrie 2014 

• Sprijinirea populaţiei de etnie pentru obţinerea certificatelor de stare civilă cât şi a 
actelor de identitate, activitate desfășurată în parteneriat cu autoritățile publice locale 
din comunitățile unde locuiesc romii și instituțiile responsabile (Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor) 

• Stabilirea unor  parteneriate  cu C.J.R.A.E si unităţile şcolare care să prevină 
delicventa juvenilă în rândul copiilor romi, prevenirea fenomenelor de cerșetorie și 
violență domestică.  

• Medierea  unor conflicte intracomunitare si inter – instituţionale, care au avut  actori  
romi ( casatorii t impurii, relaţii sexuale cu minori). 
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• Întâlniri cu reprezentanţi ai  structurilor deconcentrate I.P.J, I.J.J în scopul ameliorării 
fenomenelor de discriminare, tratament diferenţiat, sau abuzuri.  

• Consiliere acordată persoanelor de etnie romă în scopul obţinerii unor drepturi civice 
garantate de statul român, orientarea acestora către instituţii entităţi responsabile.  

 
Obiectivele Planului Judeţean de Masuri   pentru  anul 2014  şi stadiul de 

realizare a acestora  
 

Educaţie: 
 Monitorizarea şi sprijinirea programelor sociale menite să stimuleze participarea 

şcolară şi să reducă absenteismul . 
 Dezvoltarea de parteneriate  care să sprijine accesul copiilor aparţinând minorităţii 

romilor la educaţia de calitate. 
 Monitorizarea şi sprijin irea entităţilor care derulează programe de recuperare şcolară 

pentru tineri şi adulţi,  de tip „A doua şansă”,  
 Identificarea unităţilor şcolare cu populaţie de etnie romă, facilitarea accesului la  

studiul limbii romani la toate nivelurile învăţământului preuniversitar (preşcolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal)  

 Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare în comunităţile de romi  prin dezvoltarea unor 
proiecte  în colaborare cu organizaţiile civice ale romilor şi continuarea programelor de 
tipul „Şcoală după şcoală”, în scopul diminuării abandonului şcolar. 

 Extinderea serviciilor de mediere şcolară prin angajarea cu prioritate a mediatorilor 
şcolari, deblocarea normelor pentru această categorie de personal  

 
Stadiu de realizare  

Activităţi, acţiuni, evenimente mai importante  

 Organizarea consfătuirii la nivelul disciplinei în luna prelucrarea noutăților legislative 
privind studiul limbii materne; 

 Actualizarea structurilor județene: consiliu l consultativ, planificarea cercurilor 
pedagogice, a reţelei de metodişti și altor structuri de sprijin; 

 Întâlnire de lucru privind noutățile referitoare la strategii de sprijin a elevilor romi din 
clasele pregătitoare; 

 Organizarea întâln irilor metodice cu directori şi cadre didactice nerome care predau  in 
şcoli cu elevi romi; 

 Reactualizarea bazei de date privind participarea elevilor romi la educaţie; 
 Participare la ședințele Grupului de lucru mixt din cadrul Prefecturii Iași în vederea 

elaborării Planulu i Județean de Măsuri privind Strategia Guvernului 1221/14.12.2011 
privind incluziunea socială a cetățenilor români de etnie romă; 

 Monitorizarea şi evaluarea intervenţiilor  pro iectelor care sunt în curs de implementare 
cu focus pe elevii minoritari; 

 Activitate de monitorizare a absenteismului  prin inspecţii tematice şi colectare de date 
cantitative; implementarea planurilor de monitorizare a absenteismului  propuse de 
către unităţile şcolare cu populație școlară de etnie romă ; 

 Monitorizarea modului în care este respectată legislaţia în domeniu şi normele 
metodologice de aplicare la nivelul unităţilor şcolare; 
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 Evaluarea și monitorizarea programulu i „A doua Şansa”- învăţământ primar şi 
secundar inferior;  

 Realizarea unei analize de nevoi privind nevoile de formare ale cadrelor didactice care 
lucrează cu elevi minoritari și includerea cu prioritate a acestora în programele de 
formare continuă acreditate în cadrul proiectelor cu finanțare FSE prin POSDRU; 

 Organizarea Concursurilor naționale ”Diversitatea - o șansă în plus pentru 
viitor”, ”Ștefan Fuli” și  ”Istoria și tradițiile rromilor” 

 Campanii de informare şi  orientare a elevilor romi pentru accesarea locurilor speciale 
din licee si facultăţi  

 Promovarea oportunităţilor şi  programelor  de  burse  finanţate de către Roma 
Education Fund  prin programele Roma Memorial University Scholarship Programme şi 
Roma Health University Scholarship Programme; campanie derulată în parteneriat cu 
Asociaţia Partida Romilor „ Pro Europa” 

 Monitorizarea activităților extracurriculare desfășurate de către unitățile școlare   
înscrise calendarul cultural al romilor cu destinație școlară; 

 Întâlniri cu beneficiarii d irecți ai programelor și intervențiilor,  evaluarea impactului 
intervențiilor ; 

 Introducerea în oferta CCD a unor cursuri de formare specifice: ”Educație timpurie 
incluzivă și interculturală”, ”A doua șansă - între ideal și real”, ”After school alternativă 
europeană pentru educație” 

 Pentru facilitarea integrării școlare elevii romi admisi pe locurile speciale la liceu 
beneficiază de tutori din rândul cadrelor d idactice de etnie romă sau al mediatorilor 
școlari. 

 Activitatea de remediere școlară furn izată prin pro iectele POSDRU, a condus la 
îmbunătățirea frecvenței elevilor af lați în situații de risc  și ameliorarea situației școlare 
a acestora.  

 Preocupări evidente pentru modernizarea tehnicilor şi instrumentelor de lucru la un 
număr considerabil de cadre didactice care au beneficiat de formare prin proiectele 
POSDRU 

 Creșterea ponderii ativităților extracurriculare în școlile cu elevi minoritari  în scopul 
îmbunătățirii  relației  dintre actorii educaționali  și comunitari  

 

Aspecte care au nevoie de  îmbunătăţire  

 Se constată necesitatea serviciilor de mediere şcolara în unităţile: Şcoala Generală 
Crucea –Lungani, Şcoala Generală Grajduri,  Şcoala Generală Stolniceni Prãjescu, 
Școala Generalã Ciohorãni, ªcoala Generalã Glodenii Gândului, Școala Generalã Moþca, 
Liceul Teoretic Lascãr Rosetti  Rãducãneni, Școala Generalã Carmen Sylva Iași și în  
unele unități școlare nevoile de consiliere psihopedagogică sunt mult mai mari în 
comparație cu oferta existentă (Scoala Ion Neculce Iași, Școala Carmen Sylva, Școala 
B.P Hașdeu/Corp C) 

 Există riscul unor fenomene de segregare școlară pe fondul respectării principiu lui 
arondării la înscrierea în clasa I și clasa pregătitoare 

 Asigurarea încadrării cu cadre didactice calificate în şcolile cu elevi rromi  
 Infrastructura şcolară încă este deficitară în anumite şcoli, oferta şcolii nu este 

adaptată la specificul comunităţii (Scoala Generală Zmeu –Lungani, Şcoala Generală 
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Crucea –Lungani, Liceul Teoretic Lascăr Rosetti Răducăneni, Şcoala Generală Dolheşti, 
Şcoala Generală Stolniceni Prăjescu, Scoala Generală Slobozia Voineşti,). 

 Resurse informaţionale absente sau ineficiente (Scoala Generală Zmeu –Lungani, 
Şcoala Generală Crucea –Lungani, Liceul Teoretic Lascăr Rosetti Răducăneni, Şcoala 
Generală Ion Neculce Iaşi, Şcoala Generală Grajduri, Şcoala Generală Dolheşti, Şcoala 
Generală Stolniceni Prajescu, Scoala Generală Slobozia Voineşti, Şcoala Generală 
Lunca Cetăţuii-Zanea). 

 În urma aplicării testelor iniţiale un număr mare de elevi necesită activităţi de 
remediere şcolară şi planuri de intervenţie personalizate. 

 Extinderea studiului limbii materne romani la cererea părinţilor  prin asigurarea de 
norme  în unităţile şcolare unde aceştia locuiesc şi aplicarea coeficienţilor suplimentari 
la f inanţarea de bază în proiecţia bugetară  a unităţilor şcolare unde se solicită studiul 
limbii materne sau învățământ în limba maternă. 

Măsuri de remediere 
  

 Organizarea unor forme de educaţie complementară (remedială, Şcoala după şcoala) 
în vederea finalizării învăţământului obligatoriu  în unităţile şcolare care necesită acest 
tip de intervenţie (unităţile de risc identificate de CJRAE), şi unde autorităţile publice 
locale pot sprijini f inanţarea derulării acestora. 

 Monitorizarea absenteismului în rândul elevilor romi, cu sprijinul mediatorilor şcolari 
sau al familiilor elevilor în scopul găsirii unor soluţii de diminuare a acestui fenomen. 

 Cuprinderea în programele de formare a cadrelor didactice care lucrează cu elevii 
romi/minoritari. 

 Implicarea factorilor locali în viaţa şcolii şi a familiei în procesul de educaţie. 
 Consolidarea parteneriatului cu organizaţii neguvernamentale şi cu diverse instituţii 

pentru prevenirea abandonului şi diminuarea absenteismului. 
 Extinderea serviciilor de mediere şi consiliere şcolară în unităţile şcolare unde învaţă 

elevi romi. 
 Înfiinţarea de clase de tip „A doua şansă” pentru persoanele care au părăsit timpuriu 

sistemul de educaţie in luna februarie 2013  
 Monitorizarea constituirii colectivelor de elevi din perspectiva legislaţiei care interzice 

segregarea în educaţie şi respectarea principiilor nediscriminării. 
 Includerea cu prioritate în proiectele destinate prevenirii abandonului şcolar a 

unităţilor şcolare care au populaţie şcolară de etnie rromă 
 

REALIZARI  PENTRU PERIOADA de REFERINȚĂ  

Nr. 
Crt  

Domeniul Realizări Dificultăți 
/constrângeri  

1.  Educație  
 

• Creșterea numărului de mediatori 
școlari  de la  10 la 13  

• Includerea cu prioritate a școlilor 
din comunitățile de romi   pe lista  
MEN pentru construirea de corpuri 

• Nr. de mediatori  
insuficienți raportat la 
solicitarile școlilor 
care au nevoie de 
acest tip de serviciu.  
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de clădire  noi si reabilitarea  celor 
existente un numar de 3 scolic: 
Crucea, Zmeu, Voinesti 

• Dotarea școlilor cu microbuze 
școlare  7 microbuze  

• Mobilier școlar si materiale  
didactice pentru  clasele 
pregătitoare : 7 unități școlare 
Dolhesti, Crucea, Zmeu, 
Voinesti, Ion Neculce, Stefan 
Cel Mare, Ciurea 

• Burse de studiu pentru elevii romi 
liceeni prin programe  finațate din 
FSE, un număr de 70 liceeni  

• Asistență financiară oferită elevilor 
romi af lați in situații de abandon 
școlar – în parteneriat cu 
D.G.A.S.P.C  

• Acordarea de rechizite  pentru 
elevi 800 pachete de rechizite  

• Promovarea și premierea elevilor 
romi capabili de performanță 
(dinstincții și premii) 60 premii 

• Campanii destinate creșterii 
gradului de participare școlară a 
elevilor romi la toate nivelurile de 
educație  3 campanii , unu 
numar de 120 liceeni inscrisi 
pe locurile speciale și 37 de 
studenti   

• Sprijinirea înființării  Centrului de 
Resurse și Voluntariat pentru 
Tinerii  Romi  în parteneriat cu 
Asociația Partida Romilor Pro  
Europa Iași  

• Consultanță acordată unităților 
școlare în scrierea și accesarea de 
finanțari destinate educației: 
peste 60 de entități informate 
și sprijinite  

• Inițierea și organizarea de tabere 
de educație nonformală  pentru 
elevi și studenți romi: peste 200 
de beneficiari 

 

Lipsa norme datorită  
obligativității  
inspectoratelor școlare de 
a se incadra în numărul 
de posturi acordate 
conform   O.M.E.N 
3041/2014. 

2. Sănătate  
 

• Creșterea numărului de mediatori 
sanitari și îmbunătățirea serviciilor 
de mediere sanitară în 

•  
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comunitățile de romi  de la 6 la 
16  

• Organizarea de seminarii cu 
membrii APL: Medierea 
sanitară în contextul 
descentralizării: 3 seminarii  

• Organizarea de stagii de 
perfectionare pentru mediatorii 
sanitari în colaborare cu DSP Iași  

• Identificarea de resurse și 
oportunități care să faciliteze 
accesul romilor la servicii medicale  

3.  Ocupare  
 

• Sprijinirea persoanele repatriate 
voluntar în gasirea unui loc de 
muncă. 10 persoane repatriate 
angajate  

• Prefectura prin B.J.R  a sprijin it 
iniţiative  care vizează dezvoltarea 
structurilor de economie socială  şi 
creşterea ratei de ocupare în 
rândul romilor. Astfel ca indicator 
de rezultat s-au scris si depus de 
cãtre organizațiile romilor membre 
în G.L.M spre finanţare un 
număr de 5 proiecte  pentru 
apelul propuneri de proiecte  
Nr. 136  „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă in 
Regiunea Nord-Est”  Domeniul 
Major de Intervenţie 5.2  în 
cadrul programului POSDRU; 8 
proiecte depuse pe Apelului 
Local, parte a Programului RO10 
"Copii si t ineri aflati in situatii de 
risc si in itiative locale si regionale 
pentru reducerea inegalitatilor 
nationale si pentru promovarea 
incluziunii sociale"; 

• Calif icarea unui numar de 700 
persoane de etnie romă și 
facilitarea inserției pe piața muncii 
a unui număr de 167 dintre 
aceștia, având ca sursă de 
finațare proiectele finanțate din 

•  
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Centralizare informații, 
 
Compartimentul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică și Strategii Guvernamentale 

FSE  
4.  Locuință și 

infrastructură  
 

• Realizarea unei diagnoze la nivel 
de județ privind locuințele romilor 
și statutul acestora în scopul 
efectuării de demersuri în vederea 
legalizării acestora 

• Inființarea de Centre de zi in 
comunitati de romi: Ciurea, Zmeu, 
Crucea, Dolhesti, Voinesti 

•  

5. Cultură 
 

• Organizarea de evenimente și 
acțiuni înscrise în calendarul  
cultural specific: Ziua Limbii 
materne, Ziua Internațională a 
Romilor (8 aprilie),  Dezrobirea 
romilor, Ziua Minorităților 
Naționale (18 decembrie), 
comemorarea Holocaustului. 

• Scrierea de proiecte  având ca 
tematică valorizarea culturii 
romilor  

•  

6. Prevenirea si 
combaterea 
discriminarii 
  

• Dezbateri publice si campanii de 
informare  pe marginea 
Ordinului nr. 286/2007 
privind aprobarea Strategiei 
naţionale de implementare a 
măsurilor de prevenire şi 
combatere a discriminării 
(2007-2013). 

• Colaborarea cu organisme 
guvernamentale şi 
neguvernamentale, naţionale şi 
internaţionale, încheierea de 
protocoale de colaborare 
strategice   privind  prevenirea și 
eliminarea oricărei forme de 
discriminare 

•  


