
                                                             

                                                                     MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLL   IIIAAAŞŞŞIII   

   
      DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ 
 

Iasi, Str. Mitropolit Varlaam nr. 54, tel 206344 / fax 230767, e-mail: dac_iasi@yahoo.com 

 
 

 
SERVICII ŞI BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ACORDATE  

PERSOANELOR VÂRSTNICE 
Anul 2017 

 

 

 
 

Conform adresei Casei Judeţene de Pensii Iaşi, în anul  2017 existau 71753 pensionari, 
după cum urmează: 
- pensionari cu pensii între 1 – 550 lei – 5.684 pensionari 

- pensionari cu pensia între 550 – 1000 lei – 19.546 pensionari 
- pensionari cu pensia între 1000 – 2000 lei – 38.135 pensionari 
- pensionari cu pensia peste 2000 lei – 8.388 pensionari 
 

I. Servicii sociale primare şi specializate, realizate prin:  
 
1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi Căminul de Bătrâni 
„Sf.Constantin şi Elena”, acordă - găzduire pe perioadă nedeterminată urmărindu-se cu 
prioritate asigurarea şi garantarea unui standard de viaţă care să corespundă nevoilor  
persoanelor vârstnice asistate – un număr mediu de 316 beneficiari pentru ambele centre. 
 
2. Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia” şi cele şapte cluburi pentru 
pensionari din cartierele municipiului Iaşi  - oferă servicii sociale, medicale şi psihologice 
menite să răspundă nevoilor individuale şi de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 
situaţii de dificultate sau vulnerabilitate ( terapie ocupaţională prin activităţi meşteşugăreşti 
tradiţionale ), posibilitatea de socializare şi petrecere a timpului liber - 738 beneficiari. 
 

3. Servicii de asigurare hrană prin Cantina de Ajutor Social – se asigură o masă caldă 
zilnic, cu achitarea unei contribuţii băneşti – 19 beneficiari. 
 
4. Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii – acordate pentru 
persoanele fără adăpost. – 4 beneficiari. 
 
5. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi Familiei, respectiv: 

- Anchete sociale pentru instituţionalizarea în centre rezidenţiale 126 beneficiari; 

- Acordarea de asistenţă juridică – contracte de întreţinere notarială 38 beneficiari; 
- Anchete sociale pentru persoanele vârstnice ce au solicitat îngrijire la domiciliu 11 
beneficiari. 
 
II. Beneficii de asistenţă socială 

 
1. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun 
- Pensionari: 48.751 beneficiari. 



- Veterani şi văduve de veterani: 1037 beneficiari. 
- Persoane cu handicap: 1896 beneficiari, persoane cu vârsta peste 65 de ani.  
 
2. Ajutoare de încălzire a locuinţei 
- cu agent termic – 786 persoane singure sau familii cu reprezentatul familiei cu vârsta peste 
65 de ani. 

- cu gaz metan – 207 persoane singure sau familii cu reprezentatul familiei cu vârsta peste 
65 de ani. 
- cu energie electrică – 30 persoane singure sau familii cu reprezentatul familiei cu vârsta 
peste 65 ani. 

- cu lemne şi combustibili solizi – 74 persoane singure sau familii cu reprezentatul familiei cu 
vârsta peste 65 de ani. 
 
3. Facilităţi la tariful de salubritate  
- scutirea cu 50% din tarifele pentru serviciile de salubritate pentru veteranii de război, 

văduvele veteranilor de război, deţinuţii politici – 1099 beneficiari, persoane singure sau 
familii cu reprezentatul familiei cu vârsta peste 65 de ani. 
 
4. Ajutoare de înmormântare pentru diverse tipuri de beneficiari (beneficiari VMG, 
persoane cu nevoi speciale, persoane neasigurate) – 5 beneficiari, persoanele vârstnice 
care nu au venituri. 
 
5. Ajutoare de urgenţă pentru suplinirea resurselor financiare în vederea obţinerii de 
medicamente, resurse de trai – 52 persoane singure sau familii cu reprezentatul familiei 
cu vârsta peste 65 de ani. 
 
III. Acţiuni sociale asigurate din bugetul local 
 

1. „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” – 500 participanţi, persoane vârstnice. 
 
2.  „SENIORII ANULUI 2017” - concurs de tradiţii, abilitate şi maturitate – 500 participanţi, 
persoane vârstnice. 
 
3. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2017 – 5764 
beneficiari, persoane pensionare cu veniturile din pensie sub 615 lei. 
 
4. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Zilei Europei, Independenței și a 
sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial - au fost distribuite carnete cu tichete sociale 
valorice, la domiciliul a 76 de veterani ai celui de-al doilea Război Mondial, cu venituri până în 
2000 lei. 
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