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Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în 
muncă şomeri neindemnizaţi (şomeri de lungă dutată - 
SLD) 

4 - 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în 
muncă persoane care mai au 5 ani până la pensie 

18 7 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în 
muncă absolvenţi de învăţământ 

563 572 

Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca persoane cu handicap 

12 18 

 
Informații privind Forța de muncă – Direcția Județeană de Statistică Iași  
 
Efectivul de salariați din judeţul Iaşi la data de 31.XII.2017, a fost de 161749 persoane, 
în creştere cu 5097 persoane (+3,3%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2016 şi în 
scădere cu 684 persoane comparativ cu sfârşitul lunii noiembrie 2017. 
În luna decembrie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 
3400 lei (+12,4% faţă de luna decembrie 2016), iar cel mediu net de 2443 lei (+11,9% 
faţă de luna decembrie 2016); comparativ cu luna noiembrie 2017 s-a înregistrat o creștere 
cu 2,7% la câştigul brut și cu 2,6% la cel net. Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu 
net din judeţul Iaşi, realizat în luna decembrie 2017, a fost mai mic cu 7,1%. 
Pe grupe mari de activităţi, evoluţia câştigului salarial mediu nominal net în luna decembrie 
2017 comparativ cu decembrie 2016, respectiv noiembrie 2017, se prezintă după cum 
urmează: 
 

Câștigul salarial mediu 
nominal net 

% decembrie 
2017 faţă de 
decembrie 
2016 

Total 111,9 

Agricultură+Silvicultură+Pescuit 89,6 

Industrie+Construcţii 113,8 

Servicii 112,2 

 
Indicele câștigului salarial real pentru luna decembrie 2017 faţă de luna decembrie 
2016, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de 
consum, în judeţul Iaşi a fost de 108,3%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a 
salariului a crescut cu 8,3%. 
 

Cheltuieli anuale cu protecția socială a șomerilor după categorii 
de cheltuieli in jud. Iasi 

- lei - 
Categorii de cheltuieli cu protectia sociala 
a somerilor 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Total 21730976 19576608 
Indemnizatie de somaj (someri cu experienta in 
munca) 7089853 5558215 
Indemnizatie de somaj (someri fara experienta 
in munca) 866756 485443 
Alocatie de sprijin 699381 447550 
Cheltuieli pentru formarea profesionala 3800889 3645865 
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Plata absolventilor 83080 55437 
Plati pentru stimularea absolventilor 269425 202824 
Plati pentru stimularea somerilor care se 
angajeaza inainte de expirarea perioadei de 
somaj 12288 11000 
Combaterea marginalizarii sociale 30500 413580 
Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de 
munca 2950094 3854726 
Plati pentru stimularea angajatorilor care 
angajeaza someri din categoria defavorizati 5928710 4901968 
Alte cheltuieli 21730976 19576608 

 
 

Pensia medie lunara de asigurări 
sociale de stat si agricultori in jud. Iasi 
 

2016 2017 Tipuri de asigurări 
sociale Lei Lei 
De asigurări sociale de stat 911 1002 
Agricultori 379 418 

 
 

2.3. Protecția mediului 
 

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 
politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului. 

 
Organizarea şi participarea la campanii de informare şi de conştientizare a 
publicului în domeniul protecţiei mediului    

Informarea şi conştientizarea publicului larg privind protecţia mediului reprezintă o 
preocupare permanentă a APM Iaşi. Astfel, in anul 2017, APM Iaşi a iniţiat si s-a implicat, 
dupa caz, în diverse campanii de informare - constientizare, promovând astfel:  

� Luna Pădurii  

� Ziua Naţională a Păsărilor  

� Ziua Internationala a Biodiversitatii; 

� Ziua Internationala a Mediului (Seminarii tematice, Expozitie de carte de mediu 
etc.);  

� Săptămâna Europeană a Mobilităţii 2017– campanie cu afiş tematic în şcoli  
� "Oraşe curate" (2-20.10.2017) 

� Colectarea deşeurilor, inclusiv DEEE-uri (10- 26 iunie 2017);  
� "Locul deşeurilor nu e in casă! Vino cu ele la centrul de colectare" (1 mai -30 iunie 
2017), in parteneriat cu Asociaţia RoREC; 
� "Patrula de reciclare" organizata de Asociatia ROREC in scoli.  
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Colaborarea cu Garda Naţională de Mediu 

În anul 2017, APM Iaşi a avut o colaborare bună cu Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul judeţean Iaşi, prin: 

� schimb reciproc de date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

� elaborarea comună a raportărilor privind stadiul închiderii depozitelor neconforme 
din judetul Iaşi;  

� notificarea GNM-CJ Iaşi, în vederea luării măsurilor ce se impun, având în vedere 
depăşirile valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane (VL) la indicatorul 
particule în suspensii PM10 în aerul ambiental; 

� colaborarea în soluţionarea petiţiilor, atât în privinţa disconfortului generat de 
funcţionarea unor unităţi industriale, cât şi nerespectarea legislaţiei de mediu de 
către persoanele fizice; 

� colaborarea cu GNM-CJ Iaşi pentru efectuarea de către laboratorul APM Iaşi a 
analizelor de mediu la solicitare, în baza protocolului de colaborare; 

� organizarea de acţiuni comune  de informare – conştientizare cu ocazia  marcării 
unor  zile din calendarul evenimentelor de mediu; 

� participare la sedinţele de CAT, CIA şi dezbateri publice în procedura de 
reglementare;     

� acţiuni comune de control în procedura de reglementare a proiectelor/activităţilor: 
COV solvenţi, deşeuri, proiecte cu finanţare europeana;   

� participarea la monitorizarea şi revizuirea planurilor şi programelor locale din 
domeniul protecţiei mediului. 

 

Prestarea de servicii în activitatea de reglementare şi laborator   

În anul 2017, APM Iaşi a realizat încasări din tarife de mediu în sumă de 961.409 lei, 
sumă care a fost virată în totalitate la bugetul de stat. 

 
Stadiul elaborării şi implementării PLAM 

La nivelul judeţului Iaşi, Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM-ul) a fost realizat în 
cursul anului 2004, printr-un larg parteneriat între autorităţile administraţiei publice locale şi 
autorităţi deconcentrate ale unor ministere, agenţi economici şi societatea civilă.  

Prima actualizare a PLAM-ului a fost finalizată în anul 2009 pentru perioada 2009-2013. 

A doua actualizare a PLAM-ului a fost finalizată în anul 2014 pentru perioada 2014-2018. 

8.1. Aprobări obţinute în cursul derulării procesului PLAM: Hotărârea Consiliului 
Judeţean Iaşi  nr. 154/27.10.2004 de adoptare oficială a documentului PLAM 
iniţial; Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 110/30.04.2009 de adoptare oficială a 
documentului PLAM revizuit; Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 392/18.12.2014 de 
adoptare oficială a documentului PLAM revizuit. 

Evaluarea rezultatelor implementării PLAM 2014 – 2018  

• Monitorizarea PLAM 2014–2018 întreprinsă la 30.06.2017 evidențiază realizarea unui 
număr de 175 de acțiuni (inclusiv acţiuni permanente şi realizate în avans) 
reprezentând cca 33,14% din totalul acţiunilor incluse în PLAM-ul 2014-2018. În curs 
de realizare sunt 141 de acţiuni, reprezentând 26,70% din totalul acţiunilor planificate 
pentru perioada 2014-2018, iar nerealizate sunt 212 de acţiuni (cca 40,15%). 
Responsabilii acţiunilor nerealizate nu au semnat încă un contract de finanţare pentru 
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implementare. Numărul acţiunilor amânate este 6, lipsa fondurilor fiind principala 
cauza a amânării. 

Termen de 
realizare 

Număr 
acţiuni 

realizate 

Număr 
acţiuni 

realizate 
în avans 

Număr 
acţiuni în 
curs de 

realizare 

Număr 
acţiuni 

nerealizate 

Număr 
acţiuni 

amânate 

Număr 
acţiuni 
anulate 

Total 

acţiuni 

Permanente 100 0 41 23 0 0 164 

≤ 06.2017 57 9 37 11 2 0 116 

   > 06.2017 0 9 63 170 4 2 248 

Total 157 18 141 204 6 2 528 
 

Stadiul de realizare al obiectivelor/acţiunilor incluse în PLAM - 2014 - 2018  
 

 
Evaluarea rezultatelor implementării PLAM 2014 – 2018  

 
 

Implementarea la nivel judeţean a planurilor şi programelor finanţate din 
bugetul de stat, fonduri comunitare, fonduri de la alte organisme internaţionale 

 

� La nivelul judeţului, în anul 2017, s-au aflat în diferite stadii de implementare proiecte 
din domeniul protecţiei mediului finanţate din fonduri europene, din bugetul de stat 
sau alte fonduri, printre cele mai importante menţionăm:  

 

Nr. 
Crt 

Denumire 
Program de 
finantare 

Denumire 
program/proiect 

Iniţiator/ 
Beneficiar  

Perioada 
de 
implement
are 

Caloare 
totală 
 

1 POIM 2014 Fazare Sistem de 
management integrat 
al deşeurilor in 
judetul Iaşi  
(inchidere depozit 
Harlau) 

CJ Iasi 2017  - 
2018 

36747 mii lei  
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2 POIM 2014-
2020 

Elaborarea Planurilor 
de Management 
pentru ariile protejate 
ROSPA0109 
Acumulările Belcești, 
ROSCI0222 Sărăturile 
Jijia Inferioara Prut, 
ROSPA0042 Eleșteele 
Jijiei și Miletinului și 
2.553. Balta Teiva 
Vișina”, cod SMIS 
2014+ 101991 

SOR 2017-2020 10631 mii lei  

3 Fonduri 
guvernamen- 
tale  

Programul Casa 
Verde Clasic destinat 
persoanelor fizice 

AFM Bucureşti  2017  270 mii lei 

 

� Programul Casa Cerde Clasic 

 În anul 2017, în cadrul Programului Casa Verde Clasic destinat persoanelor 
fizice, sesiunea 10-24 octombrie 2016, beneficiarii acceptati in program au fost 
contactati in vederea prezentarii la sediul APM Iasi pentru semnarea 
contractelor de finantare. Astfel, in 2017 au fost semnate un numar de  214 
de contracte de finantare, acestea fiind transmise către Administraţia 
Fondului pentru Mediu (AFM) Bucureşti, în baza condiţiilor stabilite prin 
Protocolul de colaborare încheiat între ANPM şi AFM.  

 De asemenea, în anul 2017 au fost înregistrate şi transmise Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, spre finanţare, un număr de 77 de dosare de 
decont reprezentând 463,351.86 lei.  

 Menţionăm că în cadrul Programului Casa Verde Clasic destinat persoanelor 
fizice, sesiunea 10-24 octombrie 2016 au fost înregistrate la APM Iaşi un 
număr de 399 de cereri de finanţare, din care 262 au fost acceptate.  

 

Implicarea agenţiei în procesul de educaţie în domeniul protecţiei mediului 

În anul 2017, APM Iaşi s-a implicat în desfăşurarea unui număr de 40 de  acţiuni educative 
adresate unui număr aproximativ 1300 de preşcolari, şcolari, studenţi, după caz, din 
instituţii de învăţământ diverse din judeţ: grădiniţe, şcoli, licee, universităţi. Aceste activităţi 
s-au desfăşurat atât în baza unor parteneriate (au fost înregistrate un număr de 13 
parteneriate), cât şi cu diverse alte ocazii (marcarea zilelor din calendarul de mediu, proiecte 
ECO-ŞCOALĂ, proiecte de mediu etc.).  

Sprijinirea Programului internaţional ECO-ŞCOALA este prioritară pentru APM Iaşi. Astfel, în 
judeţul Iaşi, până în prezent, 23 unităţi de invăţământ deţin statutul de Eco-Şcoală, in 
program fiind inscrise 28 de şcoli din tot judeţul.   

Cele mai importante campanii de informare-conştientizare în care APM Iaşi s-a implicat în 
anul  2017 sunt: 

� Ziua Zonelor Umede (2 februarie) 

� Luna Pădurii (martie - aprilie 2017) 

� Ziua Naţională a Păsărilor (aprilie 2017) 
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� Zilele mediului 2015 (Ziua Internationala a Biodiversitatii 22 mai, Ziua 
Internationala a Mediului - 5 iunie (mai-iunie 2017) 

� Săptămâna Europeană a Mobilităţii (16-22 septembrie 2017) 

� Campania "Orase Curate" - informare/conştientizare şi colectare DEEE (2 - 
20.10.2017); 

� Campania de colectare  a deşeurilor, inclusiv DEEE-uri (10- 26 iunie 2017); 
� Campanie "Locul deşeurilor nu e in casă!Cino cu ele la centrul de 

colectare" (1 mai -30 iunie 2017).  
� Campania "Patrula de reciclare" organizata de ROREC si institutii de 

invatamant. 

 
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. 

APM Iaşi a susţinut în acelaşi timp acţiunile şi proiectele derulate de asociaţii studenţeşti, 
ONG-uri, instituţii, dintre care menţionăm: "Să dăm o şansă Pământului păstrând 
mediul curat" derulat de Şcoala Gimnazială "Garabet Ibrăileanu" Tg. Frumos; "Biblioteca 
arborilor" derulat de Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi; "Urban Wins"  derulat de 
Asociaţia Ecoteca Bucureşti;   "IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru 
eco-ul naturii!" derulat de Palatul Copiilor Iaşi; Concursul Naţional Proiecte de Mediu 
Muncel-Iaşi.   

 

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) 

- dezbateri 
- manifestări artistice tematice 
- jurizare proiecte de mediu 
- 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 locale/serviciile deconcentrate cu care s-a colaborat cu succes, menţionăm: 
Garda Naţional[ de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Iaşi, Instituţia Prefectului 
Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Palatul Copiilor, 
Direcţia Silvică Iasi, SC Salubris S.A., Direcţia de Sănătate Publică, Administraţia Bazinală de 
Apă Prut-Bârlad, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iaşi. 

 
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    

În domeniul gestiunii deşeurilor, in anul 2017, 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.  
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Astfel, pe fluxuri specifice de deşeuri au fost întreprinse următoarele măsuri şi actiuni:  

A. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
 

 Organizarea de campanii de informare/conştientizare şi colectare DEEE    
 
- Campania "Oraşe curate"  desfăşurata in perioada  02 - 20. 10.2017, in parteneriat 
cu Asociatia ECOTIC, SC SALUBRIS SA IASI si Primăria Iaşi; 
- campania de colectare  a deşeurilor, inclusiv DEEE-uri,  la Centrul Municipal de 
Colectare Iaşi in perioada 10- 26 iunie, in parteneriat cu ECOTIC, SC SALUBRIS SA 
IASI si Primăria Iaşi; 
 
- Campanie "Locul deşeurilor nu e in casă!Vino cu ele la centrul de colectare" in 
perioda 1 mai -30 iunie 2017 , in parteneriat cu Asociaţia RoREC.  

 

B. Proiecte în derulare în  domeniul managementului deşeurilor  menajere 

Principalele proiecte în domeniu în derulare la nivelul judeţului în anul 2017 au 
fost:   

1. „Sistem de management integrat al deşeurilor in judetul Iaşi” - inchiderea 
depozitului neconform   de deşeuri municipale Hârlau -  proiect fazat -   beneficiar 
Consiliul Judeţean Iaşi, proiect finanţat prin intermediul POIM  2014-2020; proiectul a 
abţinut de la APM Iaşi Acordul de mediu   nr. 2/17.07.2017 pentru proiectul de investitie 
"Lucrări în vederea asigurării stabilității corpului de deșeuri  din depozitul urban Hârlău, ce 
urmeaza a fi închis".  APM Iaşi a monitorizat lunar, inclusiv prin unele vizite la teren, stadiul 
lucrarilor la depozit si a raportat ANPM dar si Ministerului Mediului, in termenele solicitate, 
progresul inregistrat. La acest moment sunt  finalizate lucrarile de consolidare ale corpului 
depozitului şi se continuă lucrările de inchidere efectivă a acestuia.   

 2. „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 compostarea gunoiului de grajd, unele chiar in funcţiune.   

3. " Strategia Zero Waste pentru Municipiul Iaşi "-  un proiect initiat la nivelul 
Municipalitatii Iaşi  in care reprezentanti ai APM Iaşi, alături de ali factori interesati, sunt 
membri in grupul de lucru participand la 4 intâlniri ale acestuia. S- au stabilit obiectivele 
strategiei,  s-a realizat analiza SWOT şi se lucrează la  la identificare acţiuni/măsuri necesare 
pentru implementare si elaborarea planului de acţiune.   

C. Depozitele de deşeuri neconforme: 

• În judeţul Iaşi au existat - până la data de 16 iulie 2012 - 4 depozite de deşeuri 
municipale neconforme (Iaşi-Tomeşti, Paşcani–Valea Seacă, Tg.Frumos-Adâncata şi 
Hârlău), care au sistat activitatea de depozitare în mod eşalonat, conform 
Calendarului de sistare/încetare a activităţii prevăzut în HG 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor (depozitele Iaşi-Tomeşti, Paşcani–Valea Seacă şi Hârlău au 
sistat depozitarea în anul 2009, iar depozitul Tg.Frumos-Adâncata în anul 2012), 
după care au urmat lucrările de închidere şi recepţia finală a lucrărilor respective. 

• În anul 2016 au avut loc recepţiile finale la terminarea lucrărilor de închidere a 
depozitelor de deşeuri neconforme Iaşi-Tomeşti, Paşcani  şi Tg.Frumos; pentru 
depozitul neconform Hărlău, lucrările de inchidere sunt in derulare (vezi punctul B. 1)  

• Deşeurile municipale generate şi colectate din intreg judeţul Iaşi sunt eliminate prin 
depozitare finală fie la depozitul ecologic Ţuţora, fie la depozite autorizate din 
judeţele limitrofe (Neamţ şi Botoşani); 

• Urmarea a adresei ANPM nr.1/383/VT/3.11.2017, inregistrată la APM iaşi cu nr. 
12204/06.11.2017,  APM Iaşi a notificat administraţiile locale/operatori  depoyitelor 
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de deşeuri municipale  inchise, necesitate elaborării planului de monitorizare post 
inchidere şi supunerea acestuia spre avizare   la APM Iaşi.  
 

D. Depozite de deşeuri conforme 

Pentru deşeuri municipale  
 

• Din anul 2009 (16 iulie 2009), în judeţul Iasi funcţioneaza depozitul conform de 
deşeuri Ţuţora, realizat în cadrul proiectului “Managementul integrat al deşeurilor 
solide în Iaşi” finanţat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 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 Consilul 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 municipiului Iaşi, iar operatorul depozitului este SC 
SALUBRIS SA Iaşi, în baza autorizaţiei integrate de mediu 6/2011 emisă de ARPM 
Bacău (revizuită de Iaşi la data de 09.04.2015). 

• APM Iaşi a transmis in termen (30 octombrie 2017), către Ministerului Mediului, 
datele şi informaţiile solicitate in vederea  monitorizării trimestriale a  depozitele de 
deşeuri municipale conforme.  
 

• Pentru deşeuri industriale  
 
În judeţul Iasi există două depozite de deşeuri industriale nepericuloase, aparţinind 
următorilor doi operatori economici: 

• SC FORTUS SA IASI – depozit conform de la data de 16 iulie 2009; In acest moment 
la APM Iasi s-a inregistrat o solicitare a SC CORTINA SRL de emitere a autorizaţiei de 
mediu     pentru valorificarea deşeurilor industriale nepericuloase  din cadrul  
depozitului aparţinând SC FORTUS SA, pentru care se aşteapta punctul de vedere al 
ANPM cu privire la modul de abordare având in vedere ca SC FORTUS SA, societate 
aflată in procedura de reorganizare, nu mai desfasoară activitatea autorizată, inclusiv 
cea  de eliminare  prin depozitare a deşeurilor generate din activitatea proprie;      

• SC CET II HOLBOCA SA (fosta SC DALKIA TERMO SA IASI, actualmente SC VEOLIA 
ENERGIE SA Iaşi) – depozit aflat în etapa finală de conformare: a sistat 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 Municiului Iaşi are în derulare prin 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.  Recepţia finală  a lucrărilor 
proiectului "Instalaţie de colectare uscată a zgurii şi cenuşii la CET II Iaşi" a avut loc 
in luna aprilie 2016.   In prezent este in procedura de revizuire, la APM Iasi,  AIM 
pentru CET II HOLBOCA Iaşi.  
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E. Gestionarea deşeurilor spitaliceşti 

De la sfârşitul anului 2008, toate crematoriile unităţilor spitaliceşti au fost închise, conform 
angajamentelor asumate, deşeurile spitaliceşti generate fiind actualmente eliminate 
controlat, pe baza de contract cu firme specializate, în instalaţii de incinerare autorizate  din 
judetul Iaşi şi sau/judeţele limitrofe sau neutralizate in instalaţia  autorizată pe raza  judeţul 
Iaşi.   
 

F.  Aprobarea  transporturilor de deşeuri periculoase 

În anul 2017, APM Iaşi a aprobat un număr de 158 de formulare de transport pentru 
operatorii economici autorizaţi pentru transportul deşeurilor periculoase (conform 
prevederilor HG Nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi  nepericuloase 
pe teritoriul României).  
 
G. Permise aplicare nămol în agricultură 

APM Iaşi a emis in 2017 un  permis  pentru aplicarea nămolului provenit din staţii de 
epurare a apelor uzate.  
 

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 principiilor şi obiectivelor strategice din PNGD, iar  Strategia 
naţională de  gestionare a deşeurilor 2014-2020, aprobată prin HG 870/2013, are PNGD 
aprobat in luna ianuarie 2017, In 2018 APM Iasi va notifica CJ Iasi cu privire la procesul de 
actualizare a PJGD   avand in vedere aprobarea PNGD, astfel încât să fie corelate obiectivele 
şi ţintele la nivel judeţean cu cele la nivel naţional iar monitorizarea să fie unitară.     

 
I. Acţiuni de informare/conştientizare în domeniul managementului deşeurilor şi 
substanţelor chimice (numărul de acţiuni de informare întreprinse în acest 
domeniu); 

• 3 acţiuni de informare-conştientizare – în cadrul campaniilor de colectare a DEEE-
urilor   organizate în parteneriat cu asociaţiile Ecotic, RoRec, SALUBRIS, CMCI     

• 5 acţiuni educative în unităţile de învăţământ sau la sediul APM Iaşi pe tema 
deşeurilor 

• 3 participări la campaniile de informare conştientizare în cadrul proiectului „Controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi”  

 
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; 
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- pentru oraşul Tg. Frumos sistemul de colectare selectivă este implementat 
prin proiectul “Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale 
solide din Republica Moldova, 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 2017, APM Iaşi a monitorizat implementarea proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Judeţul Iaşi”- proiect fazat finanaţat prin POIM 
2014-2020 -Inchiderea depozitului neconform de deşeuri Hărlau   - vezi punctul B1 
De asemnea APM Iasi urmareste modul de punere in funcţiune a SMID IASI, proiect 
care prevede:  

� Imbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de colectare şi 
transport; 

� Optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor 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 2016, s-au finalizat si s-au efectuat receptii finale a 
lucrarilor pentru toate componentele (cu excepţia lucrarilor de inchidere a depozitului 
neconform urban Hărlău - vezi punctul B.1), respectiv: 

� reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconform Tomeşti, Paşcani, Tg 
Frumos,  

� achiziţia de echipamente de colectare şi transport (menţionate la punctul 1.2); 
� extinderea şi modernizarea Centrului de Mangement al Deşeurilor Ţuţora : 

construcţia compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deşeuri Ţuţora 
(capacitate cca 764 mii mc), staţiei de compost Ţuţora (capacitate 10 mii 
tone/an),  construcţia staţiei de tratare mecano-biologică (cu cap 140 mii 
tone/an); 

� construcţia staţiei de transfer Bălţaţi (cap 17 mii tone/an) şi  construcţia staţiei de 
transfer (capacitate 44 mii tone/an) şi sortare Ruginoasa 

Obiectivele din cadrul proiectului sunt incă nefuncţionale, se lucreaza la sistemele de 
alimentare cu energie electrică ale amplasamentelor dar şi la documentaţia de 
achiziţie pentru atribuirea/delegarea serviciului de salubrizare; 
La APM Iaşi nu s-a solicitat incă emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru 
operarea componentelor SMID.    
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Asigurarea calităţii datelor colectate şi raportate (rată de răspuns, format, 
termene) 

Pe parcursul anului 2017, APM Iaşi a colectat şi validat o serie de date în domeniul 
deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase, în conformitate cu prevederile legale, în 
formatul şi la termenele fie prevăzute de actele normative specifice, fie la termenele stabilite 
de către ANPM.  
 
Astfel, în 2017, s-au realizat următoarele: 

o Finalizarea bazei de date statistica deşeurilor SIM aferentă anului 2015 şi 
2016;          

o Colectarea, validarea şi completarea bazei de date MEDIUS DEEE aferente 
anului 2015; in desfasurare aplicatia SIM DEEE sesiunea 2016; 

o Colectarea şi validarea datelor VSU aferente anului 2015 în SIM, colectarea şi 
validarea datelor pentru anul 2016;  

o Colectarea, validarea datelor  privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 
aferente anului 2015, fiind deschisă sesiunea aferenta anului 2016;  

o Colectarea, validarea şi completarea bazei de date SIM privind uleiurile uzate – 
aferente anului 2015; in desfasurare sesiunea de colectare, vericarea si 
finalizare date aferente anului 2016;   

o Completarea aplicaţiei SIM aferente domeniului PCB, în desfăşurare; 
o Colectarea, validarea şi completarea bazei de date privind bateriile şi 

acumulatorii 2016; 
o Inventarul importatori/exportatori, producătorilor, utilizatorilor/deţinătorilor de 

substanţe chimice periculoase (ODS, GFS, SCP); 
 
Pentru fiecare domeniu, rata de răspuns şi formatul de raportare:  
 
Nr 
crt 

Domeniu Nr. operatori 
inventariati 

Nr. 
respondenţi 

Rata de 
răspuns - 

% 

Format 

1 Acumulatori uzaţi 2016 18 16 88,88 ANPM, scris 
2 Ambalaje şi deşeuri de 

ambalaje - 2016 
95 59     SIM in 

desfasurare  
Ancheta statistică 
gestiune deşeuri 2016 

605 534 88,26 Format 
scris, SIM 

GD PRODDES 324 239 73,6  
GD MUN  17 17 100  
GD COLECTARE 75 69 92  

3 

GD TRAT  34 32 94  
4 DEEE uri 2015 4 4 100 Format 

scris Baza 
de date 
naţională 

5 PCB 2015 18 18 100 scris, SIM  
Uleiuri uzate 2015    scris, SIM  
Importatori  3 3 100  
Generatori  77 72 93,51  
Service-auto  si PF 67 59 88,1  
Colectori  4 4 100  
Staţii de distribuţie 5 5 100  
Valorificatori  1 1 100  

6 

Eliminatori  1 1 100  
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Producatori interni 1 1 100  
7  VSU 2015 10 10 100 Scris, SIM 
8 VSU 2016 13 13 100 Scris 

Substanţe chimice periculoase  9 
SCP 2015  100 86 86 SIM 

 
 

DOMENIUL CONSERCĂRII NATURII 
 

Situaţia actuală a ariilor naturale protejate în judeţul Iaşi şi perspective 

 
În judeţul Iaşi sunt declarate 3 tipuri de arii naturale protejate, conform  

categoriilor reglementate în OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 49/2011, cu completările şi modificările ulterioare, după cum 
urmează: 

1) 26 arii naturale protejate de interes naţional – rezervaţii naturale declarate prin 
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea a III-a – zone protejate şi prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului 
de arie natural protejată pentru noi zone; 

2)  2 arii naturale protejate de interes judeţean – rezervaţii naturale declarate prin HCJ 
nr.8/1994; 

3) 30 arii naturale protejate de interes comunitar/situri „Natura 2000”, din care: 

-   10 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) declarate prin HG nr. 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea 
HG nr. 1284/2007 si prin HG 663/2016; 

- 20 situri de importanţă comunitară (SCI) declarate prin Ordinul ministrului mediului şi 
dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 
siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru 
modificarea Ord. nr. 1964/2007 si prin Ord 46/2016; 

Siturile menţionate însumează o suprafaţă totală de aprox 82.500 ha (având în vedere că 
sunt unele suprapuneri între SCI şi SPA), adică cca  15 % din suprafaţa judeţului. 

 

Stadiul elaborării/aprobării planurilor de management pentru arii naturale 
protejate 

La finalul anului 2017, situaţia elaborării/aprobării planurilor de management pentru arii 
naturale protejate din judeţul Iaşi era următorarea: 

1) Planuri de management elaborate si aprobate:   
Nr. 
crt. 

Denumire sit Plan de management 

1 ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu Aprobat prin Ord. 922/17.05.2016  
2 ROSCI0107 Lunca Mirceşti  Aprobat prin Ord. 1091/31.05.2016 

publicat în MO 0663/2016 
3 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea 

(se suprapune cu ROSPA0092 Pădurea 
Bârnova) 

Aprobat prin Ord.1131/16.06.2016 
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4 ROSCI0159 Pădurea Homiţa Aprobat prin Ord. 1016/31.05.2016 
publicat în MO 0663/2016 

5 ROSCI0161 Pădurea Medeleni Aprobat prin Ord. 1160/24.06.2016 

6 ROSCI0167 Pădurea Roşcani Aprobat prin Ord. 1207/29.06.2016 
7 ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la 

Mârzeşti  
Aprobat prin Ord. nr. 1061/07.06.2016 

8 ROSCI0176 Padurea Tatarusi Aprobat prin Ord. 1017/31.05.2016 
9 ROSCI0181 Pădurea Uricani Aprobat prin Ord. 1029/02.06.2016 

10 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei Aprobat prin Ord. 343/2016 publicat în 
MO 226 bis/28.03.2016 

11 ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni 
şi Miteşti 

Aprobat prin 1640/2016 publicat în MO 
0922/ 16.11.2016 

12 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (se 
suprapune cu ROSCI0378 Râul Siret 
între Paşcani şi Roman) 

Aprobat prin Ord. 1971/14.12.2015 
publicat în MO 205 bis/21.03.2016 

13 ROSPA0096 Pădurea Micleşti Aprobat prin Ord. 1018/31.05.2016 

 
Planuri de management aflate in elaborare, prin proiecte POIM aprobate şi 
aflate in implementare 

Nr 
crt  

 Denumire proiect   Perioada de 
implementare  

 Nr. arii 
protejate avute 
in vedere 

  Lider de 
proiect/parteneri 

1 Elaborarea Planurilor de 
Management pentru ariile 
protejate ROSPA0109 
Acumulările Belcești, 
ROSCI0222 Sărăturile Jijia 
Inferioara Prut, ROSPA0042 
Eleșteele Jijiei și Miletinului și 
2.553. Balta Teiva Vișina”, cod 
SMIS 2014+ 101991 

01.06.2017-
31.05.2020 

 

4 Societatea 
Ornitologică 
Română  

 
 
Arii protejate cu popuneri de proiecte pentru elaborare PM, aflate in proces 
de evaluare prin POIM 2014- 2020 

Nr crt Denumire proiect Perioada de 
implementare 
propusă 

Nr. arii 
protejate 
avute in 
vedere 

Leader/partener/  
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1 "Elaborarea planurilor de 
management pentru ariile 
naturale protejate 
ROSCI0152 Pădurea 
Floreanu - Frumușica - 
Ciurea suprapusă cu  
ROSPA0163 Pădurea 
Floreanu - Frumușica - 
Ciurea și rezervația 
naturală Frumușica, 
ROSCI0077 Fânațele 
Bârca suprapusă cu  
ROSPA0158 Lacul 
Ciurbești - Fânațele 
Bârca, ROSPA0150 
Acumulările Sârca - Podu 
Iloaiei și ROSCI0438 
Spinoasa". 
 

Ianuarie 2018 - 
decembrie 2020 

7 Asociatia 
Scutierii Naturii 
Bacau/APM Iaşi 
şi ANANP 

 
Situaţia actuală a atribuirii în custodie/administrare a ariilor naturale protejate  

Pe teritoriul  judeţului Iaşi nu sunt arii naturale protejate atribuite în administrare, iar cele 
atribuite în custodie la data de 31 decembrie:  11 situri de importanţă comunitară (SCI), 5 
arii speciale de protecţie avifaunistică (SPA) şi 11 rezervaţii naturale, unele dintre ele fiind 
suprapuse, după cum urmează: 

1) RNP Romsilva – Direcţia Silvică Iaşi este custode pentru 2 SPA, 5 SCI şi 8 r.n.:  
- ROSPA0096 Pădurea Micleşti; 
- ROSPA0092 Pădurea Bârnova – se suprapune cu ROSCI0135 Pădurea Bârnova-

Repedea şi include 4 rezervaţii naturale: 2.541 Locul fosilifer Dealul Repedea, 
2.543 Poiana cu Schit, 2.544 Poieni-Cărbunărie, 2.547 Pietrosu;  

- ROSCI0107 Lunca Mirceşti – include r.n. 2.549 Lunca Mirceşti (Vasile Alecsandri); 
- ROSCI0161 Pădurea Medeleni; 
- ROSCI0167 Pădurea Roşcani – include r.n. 2.539 Pădurea Roşcani; 
- ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi – include r.n. 2.546 Pădurea Tătăruşi; 
- ROSCI0181 Pădurea Uricani – include r.n. 2.538 Pădurea Uricani; 

2) Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman – ROSPA0072 Lunca Siretului 
Mijlociu; 

3) Asociaţia Help People & Nature (HPN) Iaşi este custode pentru 2 SCI şi 1 r.n.: 
- ROSCI0265 Valea lui David, include r.n. 2.536 Fânaţele Seculare Valea lui David; 
- ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu; 

4) Societatea Ornitologica Romănă  este custode pentru 3 SCI, 2 SPA şi 2 r.n.: 
- ROSPA0042 Eleşteele Jijiei şi Miletinului, ce se suprapune parţial cu ROSCI0222 

Sărăturile Jijia Inferioară-Prut şi include r.n. 2.553 Balta Teiva Vişina 
- ROSPA0109 Acumulările Belceşti  
- ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti  
- ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei include si r.n.2551 Saraturile din  Valea 

Ilenei  
Pentru cele neatribuite in custodie,  responsabilitatea managementului, incepând cu data 
1 mai 2017,  revine ANANP, in conformitate cu prevederile Legii 95/2016. 
 
 



Pagina 135 din 233 
 

Elaborare propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes 
naţional a căror limite nu sunt aprobate printr un act normativ  
 
In anul 2017, APM Iaşi, ca urmare a intalnirii cu reprezentantii Ministerului Mediului - 
Directia Biodiversitate(care a avut loc la sediul APM Iaşi in luna octombrie), a analizat fişele 
rezervaţiilor şi limitele trasate prin proiectul INSPIRE al MM şi a facut către MM propuneri de 
modificare/clarificare a limitelor ariilor naturale de interes naţional    
 
Completarea datelor în bazele de date specifice domeniului protecţia naturii – 
IBIS şi SIM 
Pe parcursul anului 2017, APM Iaşi a completat în bazele de date SIM şi IBIS, în functie de 
modul pentru care APM Iaşi a avut  date disponibile, respectiv: comentarii la siturile Natura 
2000, arii protejate, administrare arii protejate (custozi, măsuri minime de conservare, 
regulamente, autorizaţii de recoltare/capturare  2017, derogări, PM ). În funcţie de noile 
date disponibile si de funcíonalitatea aplicaţiilor, se va continua completarea bazelor de date 
aferente.     
 
Autorizaţii de recoltare flora/fauna: 
Pe parcursul anului 2017 APM Iaşi a emis, în baza prevederilor Ord. 410/2008, 7 autorizaţii 
pentru recoltare plante (2 pentru persoane fizice şi 5 pentru persoane juridice) şi 15 
autorizaţii pentru recoltare/capturare fauna sălbatică. 
  

DOMENIUL ACIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII  
 
Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea 
aplicării procedurilor specifice şi a legislaţiei de mediu în vigoare, având ca efect 
creşterea numărului de acte de reglementare emise raportat la numărul de 
solicitări (avize de mediu, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu) 

În activitatea desfăşurată, APM Iaşi a asigurat implementarea în procedura de reglementare 
a planurilor/  programelor/  proiectelor/  activităţilor a prevederilor politicilor, strategiilor şi 
legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivelul judeţului Iaşi.                     

În vederea optimizării activităţii de relaţii cu publicul în scopul emiterii actelor 
de reglementare, s-au avut în vedere: 

� Asigurarea măsurilor ce se impun, funcţie de caz, pentru îmbunătăţirea serviciilor 
asigurate de APM Iaşi, Serv. AAA, în raport cu solicitările de emitere a actelor de 
reglementare formulate de persoanele fizice/ persoanele juridice.  

� Asigurarea unei comunicări deschise, clare şi coerente - atât pe orizontală (între 
angajaţi pe acelaşi nivel ierarhic), cât şi pe verticală (şef-subordonat) şi cu agenţii 
economici;  

� Utilizarea, în activitatea desfăşurată, a iniţiativelor valoroase ale membrilor echipei. 

În anul 2017 la APM Iaşi s-au înregistrat  un număr de 157 solicitări pentru emiterea/ 
revizuirea autorizaţiilor de mediu, fiind emise un număr de 121 autorizaţii de mediu din care 
97 autorizaţii de mediu şi 24 autorizaţii de mediu revizuite. 

În anul 2017 s-au analizat un număr de 9 solicitări de emitere a autorizaţiei integrate de 
mediu şi 1 solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, din care s-au emis:  

- un număr de 6 autorizaţii integrate de mediu: AIM nr. 1/26.01.2017 pentru titular SC 
AVITOP SA-activitatea de Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități 
de peste 40000 locuri pentru păsări de curte în localitatea Războieni, comuna Ion Neculce, 
AIM nr. 2/26.01.2017 pentru titular SC AVITOP SA-activitatea de Creșterea intensivă a 
păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste 40000 locuri pentru păsări de curte în 
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str. Cucuteni, oraș Târgu Frumos, AIM NR. 3/25.05.2017 pentru SC NATIONAL PAINTS 
FACTORIES COMPANY SA-ACTIVITATEA 4.1. lit. j)-Industria chimică: Producerea compuşilor 
chimici organici:  vopsele şi pigmenţi, și AIM nr. 4/25.05.2017 pentru SC IASITEX SA –
activitatea ”6.2. Pretratarea (operațiuni de tip spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea 
fibrelor textile ori a textilelor, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi”; AIM nr. 
5/17.10.2017 pentru SC SUINPROD SA-activitatea 6.6. b) Creşterea intensivă a păsărilor de 
curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 
30 kg); AIM nr. 6/25.10.2017 pentru SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL-activitatea 2.5. 
Prelucrarea metalelor neferoase: b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv 
de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de 
topire de peste 20 de tone pe zi; 

- o autorizaţie integrată revizuită AIM nr. 2/23.11.2015 revizuită la data de 31.07.2017, 
titular SC DEMECO SRL IASI pentru activitatea ” 5.2.b - Eliminarea sau valorificarea 
deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor    
periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;    5.1. Eliminarea sau valorificarea 
deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia 
sau a mai multora dintre următoarele activităţi: e) recuperarea/regenerarea solvenţilor;”. 

- sunt în procedură 5 solicitări de emitere a autorizației integrate de mediu: SC 
EUROCASTING SA, SC VANBET SRL, SC FERMADOR SRL, SC VEOLIA ENERGIE IAȘI SA-CET 
1 IAȘI ȘI SC VEOLIA ENERGIE IAȘI SA-CET 2 HOLBOCA. 

 

În anul 2017, la APM Iaşi s-au înregistrat un număr de 5753 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 5220 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. 

� APM Iaşi a emis un număr de 361 decizii ale etapei de încadrare conform cărora nu 
este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sau a evaluării 
adecvate 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,  

� APM Iaşi a emis un număr de 3 acorduri de mediu, ca urmare a parcurgerii procedurii 
complete de emitere a acordului de mediu, pentru următoarele proiecte de investiţie: 
”Extindere fermă de multiplicare suine Războieni și reabilitare C3, C5 și C7. Construire 
coridor tehnologic, incinerator și separator dejecții”-titular SC SUINPROD SA, ”Lucrări 
în vederea asigurării stabilității corpului de deșeuri din depozitul urban Hârlău, ce 
urmează a fi închis”-titular Consiliul Județean Iași și ”Construire fermă îngrășare suine 
Târgu Frumos”-titular SC SUINPROD SA;  

  

� Emiterea a 6 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 93 solicitări, pentru care documentaţiile tehnice nu au fost completate 
conform solicitării APM Iaşi, sunt în diverse stadii în procedura de emitere a acordului de 
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mediu din care 1 proiect care se încadreză în anexa 1 a HG nr. 445/2009 pentru care este 
necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și 1 proiect care se încadrează și în 
prevederile Legii 22/2001, cu impact transfrontalier.    

În anul 2017, la APM Iaşi s-au înregistrat 239 de solicitări de emitere a avizelor de 
mediu  pentru planuri/ programe, acestea fiind soluţionate după cum urmează: 

� s-au emis un număr de 87 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 122 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 1 decizie de încadrare conform căreia este 
necesară evaluarea de mediu  

� s-au emis 5 avize de mediu prin parcurgerea procedurii complete de avizare cu 
efectuarea evaluării de mediu, respectiv :  

Nr. aviz/data Plan/Program/Strategie Titular 

1/20.01.2017 PUG - COMUNA BELCEȘTI COMUNA BELCEȘTI 

2/01.08.2017 PUG-Comuna ȘIPOTE Comuna ȘIPOTE 

3/19.09.2017 PUG-Comuna TĂTĂRUȘI Comuna TĂTĂRUȘI 

4/06.10.2017 Dezvoltare RA AEROPORTUL 
IAȘI 

RA AEROPORTUL IAȘI 

5/11.12.2017 PUZ-Construire locuințe, spații 
comerciale, birouri în mun. Iași, 
str. G. E. Palade, Zimbrului, 
Malu și Adunați 

S.C. M CHIM SRL 

 

La APM Iaşi sunt în diverse stadii de derulare a procedurii de emitere a avizului de mediu 9 
solicitări pentru reactualizare PUG ale comunelor Moșna, Dobrovăț, Dagâța, Vânători, 
Ceplenița, Ciortești, Probota, Grajduri și PUG-ul Municipiului Iași. De asemenea sunt în 
procedură două solicitări de avize de mediu pentru planuri urbanistice în municipiul Iași, 
pentru care s-a luat decizia continuării procedurii cu efectuarea evaluării de mediu. 

În anul 2017, APM Iaşi a răspuns solicitărilor MMP, ANPM, privind formularea şi transmiterea 
propunerilor de  modificare/ completare a legislaţiei de mediu în vigoare. 

Asigurarea calităţii actelor de reglementare 

În emiterea actelor de reglementare, APM Iaşi a respectat legislaţia de mediu în vigoare 
privind procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri/ programe/ proiecte 
de investiţie/ activităţi economico-sociale din judeţul Iaşi. 

Totuși, în perioada ianuarie - decembrie 2017, la sediul APM Iași a fost înregistrată 1 
plângere prealabilă (formulată împotriva Autorizației integrate de mediu nr. 2/23.11.2015 
emisă de APM Iași pentru S.C. DEMECO S.R.L), iar pe rolul instanțelor de judecată au fost 
înregistrate 4 dosare, în care APM Iași a avut calitatea de pârâtă/intimată. Dintre acestea, 3 
dosare au fost soluționate în favoarea APM Iasi (Dosar nr. 18877/3/2016 - Curtea de Apel 
București/instanța de recurs, Dosar nr. 1801/99/2017 - Tribunal Iași/instanța de fond și 
Dosar nr. 9227/99/2017 -Tribunal Iași /instanța de fond), iar un dosar urmează să fie 
soluționat.  
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Urmărirea conformării activităţilor prestate de agenţii economici faţă de actele 
de reglementare emise şi de actele normative privind protecţia mediului 

În anul 2017 s-a actualizat inventarul instalaţiilor care desfăşoară activităţi conform 
Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) – Capitolul III privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți proveniți de la instalatiile de ardere de dimensiuni 
mari (LCP): Sunt inventariate un număr de 4 instalaţii mari de ardere, după cum urmează: 
S.C. VEOLIA ENERGIE IAŞI S.A. -CET IAŞI 1 (IMA 1 şi IMA 3) şi CET 2 HOLBOCA (IMA 4), 
IMA 2 rămânând în patrimoniul S.C. CET IAŞI S.A.– societate aflată în procedură de 
insolvenţă. S-au verificat și validat raportările trimestriale LCP, referitoare la conformarea cu 
prevederile Directivei 2001/80/CE (IMA) privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer 
proveniţi din instalaţiile mari de ardere , conform solicitării ANPM. 

În anul 2017 s-a actualizat inventarul instalaţiilor care intră sub incidența Directivei 
96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 
(SEVESO II) ; 

În anul 2017 s-a actualizat inventarul instalaţiilor care intră sub incidența Directivei 
2010/75/UE privind emisiile industriale (IED)– Capitolul II Instalaţii a căror 
activitate se încadrează în Anexa 1 : Sunt inventariate un număr de 32 obiective din care: 

- 4 obiective cu profil chimic; 
- 2 obiective cu profil în producţia de energie 

termică; 
- 1 obiectiv cu profil în producţia produselor 
ceramice; 

- 4 obiective cu profil în productia şi prelucrarea metalelor: ; 
- 2 obiective cu profil în eliminarea sau valorificarea deşeurilor; 
- 1 obiectiv cu profil în pretratare/ vopsire textile; 
-10 obiective cu profil în creşterea intensivă a păsărilor 
- 6 obiective cu profil în creşterea intensivă a porcilor; 
- 2 obiectiv cu profil în procesarea carcaselor de animale 

S-au verificat și validat raportările în registrul IPPC pentru 32 de instalații, la 
solicitarea ANPM. 

În anul 2017 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 2015, 
APM Iaşi a validat şi a introdus rapoartele unui număr de 32 operatori care desfăşoară 
activităţi prevăzute în Anexa 1 a Regulamentului (din care un nr. de 19 instalaţii 
intră în E-PRTR aferent anului 2016). 

În anul 2017 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 solvenţi organici, a analizat şi validat 14 Planuri de 
gestionare (întocmite pentru anul 2016) transmise de operatorii care intră sub incidenţa 
Directivei COV solvenţi. 

În domeniul Schimbărilor climatice, 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). 

 
DOMENIUL MONITORING AL FACTORILOR DE MEDIU 
� S-a efectuat monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului 

(aer, apă, sol, vegetaţie), 24 de ore din 24; 
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� Pentru Planul de Calitate a Aerului (PCA) pentru municipiul Iaşi s-a aplicat procedura 
de avizare şi deoarece nu s-au respectat cerinţele prevăzute în art.17 şi art.18 din 
H.G. nr. 257/2015 şi Anexa nr. 10  lit. A din Legea nr.104/2011 referitoare la 
informaţiile care trebuie a fi incluse în planurile de îmbunătăţire a calităţii aerului 
înconjurător acesta a fost returnat în luna ianuarie 2018 pentru a cincia oară către 
Primăria Municipiului Iaşi pentru completare şi refacere. 

� Pentru Planul de Menţinere a Calităţii Aerului (PMCA) pentru judeţul Iaşi s-a aplicat 
procedura de avizare şi deoarece nu s-au respectat cerinţele prevăzute în art.37 şi 
Anexa 4 din H.G. nr. 257/2015 şi Anexa nr. 10  lit. A din Legea nr.104/2011 
referitoare la informaţiile care trebuie a fi incluse în planurile de îmbunătăţire a 
calităţii aerului înconjurător a fost returnat în luna septembrie 2017 pentru a treia 
oară către Consiliul Judeţean Iaşi pentru completări şi refacere deoarece nu s-au 
respectat cerinţele prevăzute. La această dată PMCA este la APM Iaşi în procedura de 
avizare pentru a patra oară. 

� S-au respectat şi transmis la termen, de către persoanele nominalizate conform 
OMMDD nr. 546/13.05.2008 pentru constituirea structurii de coordonare şi 
funcţionare a RNMCA, raportările privind activitatea de operare a echipamentelor de 
monitorizare a calităţii aerului din staţiile automate, activitatea de analize de 
laborator, activitatea de gestionare a datelor, de raportare a datelor de calitate a 
aerului şi de informare a publicului. În activitatea desfăşurată operatorul local 
respectă termenele şi forma de raportare către Grupul Tehnic Central; 

� În cadrul activităţii desfăşurate la Unitatea de Calibrare Iaşi – Laborator mobil au fost 
verificate/ certificate/ etalonate 40 echipamente (pompe aspiraţie pulberi) din staţiile 
automate arondate pentru care s-au întocmit şi transmis către APM-urile beneficiare 
un număr echivalent de rapoarte de încercare; 

� S-a asigurat funcţionarea Reţelei Locale de Monitorizare a Calitaţii aerului din judeţul 
Iaşi formată din 6 staţii automate, prin aplicarea procedurilor de lucru şi de asigurare 
a calităţii datelor obţinute în urma monitorizării;  

� S-au completat şi transmis lunar către ANPM şi MM raportările privind activitatea de 
operare staţii automate, inclusiv a celei de radioactivitate, gestionare date şi 
laborator, fişa judeţului, respectând termenele şi formatele de raportare; 

� S-a efectuat validarea zilnică a datelor din cele 6 staţii automate de monitorizare a 
calităţii aerului la serverul reţelei, conform precizărilor primite din partea ANPM-CECA; 

� S-au întocmit şi pus la dispoziţia publicului Buletinul pentru informarea publicului cu 
privire la calitatea aerului în aglomerarea Iaşi (zilnic) şi Informarea cu privire la 
evoluţia calităţii aerului (lunar) pentru luna anterioară, prin postare pe site-ul 
agenţiei;  

� La solicitarea CECA au fost revalidate rezultatele monitorizării calităţii aerului din anul 
2016 şi rapoartele tabelare au fost transmise în vederea certificării şi elaborării 
raportului privind evaluarea calităţii aerului înconjurător pentru anul 2016 conform 
Legii privind calitatea aerului nr. 104/2011; 

� Au fost verificate datele de calitate a aerului 2016, evaluate în comparaţie cu 
pragurile de calitate şi transmise la CECA; 

� Au fost verificate datele de calitate a aerului din semestrul I 2017, evaluate în 
comparaţie cu pragurile de calitate şi transmise la CECA; 
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Rapoarte şi sinteze privind starea mediului 

În anul 2017, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare din cadrul APM Iaşi a realizat, elaborat şi 
transmis către forurile superioare următoarele rapoarte şi sinteze: 

� Raport anual privind starea mediului pentru anul 2016, întocmit 
conform formatului solicitat şi trasmis la ANPM la termenul stabilit şi afişat pe 
site-ul APM Iaşi. 

� Inventarul de emisii de poluanţi atmosferici la nivel judeţean pentru 
anul 2016, conform Ordinului nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de 
realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, 
prin validarea unui număr de 414 chestionare completate de către operatorii 
economici, asistaţi tehnic de către responsabilul APM, în aplicaţia informatică 
disponibilă pe portalul ANPM.   

� Raportare anuală privind situaţiile de urgenţă apărute în anul 2016, 
care a fost transmisă către MMSC şi ANPM până în 15 ianuarie 2017, urmând 
ca raportarea anuală privind situațiile de urgență apărute în 2017 să fie 
transmisă către MMSC şi ANPM până în 15 ianuarie 2018. 

� Raportare anuală transmisă Instituției Prefectului Județului Iași - Raport 
anual privind starea socio-ecomonică a județului Iași, pentru anul 2016, cap. 
2.3. Protecția Mediului. 

� Raportare anuală transmisă Instituției Prefectului Județului Iași - Plan anual 
de acțiuni 2016, pentru realizarea în județul Iași a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare. 

� Raportare semestrială transmisă Instituției Prefectului Județului Iași - Plan 
anual de acțiuni 2017, pentru realizarea în județul Iași a obiectivelor cuprinse 
în Programul de Guvernare. 

� Inventarul privind situaţia conformării instalaţiilor care intră sub 
incidenţa prevederilor Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de 
compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la 
terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, transpusă prin HG nr. 568/2001, 
republicată, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de 
compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi 
distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, prin validarea unui 
număr de 55 chestionare completate de către operatorii economici, asistaţi 
tehnic de către responsabilul APM, în aplicaţia informatică disponibilă pe 
portalul ANPM. 

REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI - formată din 6 staţii automate, 
realizată prin proiect PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea sistemului naţional de monitorizare a 
calităţii aerului”.  

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: 
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: 
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SO2, NO, NO2, NOx,  Pb (din PM10), PM2,5 gravimetric, PM10 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 – Aroneanu – staţie de fond rural (statie relocata din Copou - 
Sadoveanu) 

Poluanţi monitorizaţi: 
SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, Pb (din PM10), PM10 gravimetric, direcție şi viteză vânt, 
temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii 

� 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 fişa 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.  

În perioada 2015-2017 cheltuielile privind monitorizarea calităţii aerului, la nivel naţional, au 
fost angajate de către Ministerul Mediului în conformitate cu prevederile contractelor 
subsecvente de servicii nr. 55/2015, nr. 11/2016 şi nr. 42/2017 încheiate în baza 
Acordului cadru nr. 999/2015 - servicii pentru realizarea Programului privind 
dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, 
între Ministerul Mediului si Asocierea “Orion Europe SRL – Orion SRL”, reprezentată prin 
Orion Europe SRL Bucureşti – lider de asociere.  

Obiectul acestor contracte cuprinde prestarea serviciilor de: 

- Revizie generală pentru asigurarea funcţionării echipamentelor şi instrumentelor 
care compun RNMCA; 

- Reparaţii; 

- Instalare şi integrare în RNMCA a unor noi echipamente; 

- Întreţinere preventivă pentru asigurarea de MRC şi consumabile; 

- Întreţinere corectivă; 

- Furnizarea de produse. 

Precizăm că pentru buna desfăşurare a activităţilor care fac obiectul contractelor 
subsecvente menţionate APM Iaşi respectă toate obligaţiile transmise de Ministerul Mediului 
prin documentele interne specifice. Până la această dată nu au fost înregistrate întârzieri în 
ceea ce priveşte obligaţiile pe care le are prestatorul de servicii pentru îndeplinirea 
prevederilor contractelor menţionate. 
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În cursul anului 2017 s-a continuat implementarea prevederilor Contractelor Subsecvente de 
Servicii nr. 55/2015,  nr. 11/2016 şi nr. 42/2017 încheiate între MMAP şi SC Orion Europe 
SRL privind operaţiunile de revizie şi întreţinere a staţiilor automate de monitorizare a 
calităţii aerului. 

Până la data de 31.12.2017 au fost efectuate pentru factorul de  mediu aer (imisii) 309670 
analize automate, 3672 analize manuale (1719 pentru PM10/PM2,5 şi 1953 pentru Pb, Cd, 
Ni)  şI 364 analize precipitaţii. 

În cursul anului 2017, s-au efectuat 118 determinări pentru zgomot ambiental în municipiul 
Iaşi. 

În cursul anului 2017 au fost verificate/ certificate/ etalonate 40 echipamente (pompe 
aspiraţie pulberi) 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. 

În cursul anului 2017, în exploatarea reţelei de monitorizare a calităţii aerului ne-am 
confruntat cu următoarele dificultăţi:       

• Alocarea bugetară redusă nu a permis verificarea şi repararea echipamentelor din 
laborator cu care se efectuează determinarea precursorilor ozonului; 

• Lipsa bugetului necesar funcţionării la capacitate a Unităţii de Calibrare – Laborator 
mobil, cu referire la înmatricularea vehiculului, asigurarea acestuia şi a 
echipamentelor, obţinerea autorizaţiilor necesare pentru transportul recipienţilor sub 
presiune, consum carburant, delegaţii, cazare, achiziţia de butelii cu gaz etalon. 

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 staţiile de trafic IS1 
Pd. Piatră si IS-2 Decebal Cantemir.  

 
Mod de soluţionare:  
 
Aglomerarea Iaşi (municipiul Iaşi, conform Anexa 2 din Legea 104/2011) se încadrează în 
regimul de gestionare I a ariilor din zone şi aglomerări privind calitatea aerului pentru poluantul 
particule în suspensie (PM10) şi este necesară elaborarea planului de calitate a aerului pentru a 
se atinge valoarea limită zilnică şi anuală pentru acest indicator prevăzute în Legea 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător. 

Pentru Planul de Calitate a Aerului (PCA) pentru municipiul Iaşi, elaborat de  Comisia Tehnică 
din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, APM Iaşi a aplicat procedura de avizare şi deoarece nu 
s-au respectat cerinţele prevăzute în art.17 şi art.18 din H.G. nr. 257/2015 şi Anexa nr. 10  
lit. A din Legea nr.104/2011 referitoare la informaţiile care trebuie a fi incluse în planurile de 
îmbunătăţire a calităţii aerului înconjurător acesta a fost returnat în luna ianuarie 2018 
pentru a cincia oară către Primăria Municipiului Iaşi pentru completare şi refacere. 

 

Judeţul Iaşi  se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări privind 
calitatea aerului pentru toţi poluanţii (particule în suspensii PM2,5, particule în suspensii PM10 
(cu excepţia Municipiului Iaşi), dioxid de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, benzen, 
plumb, arsen, cadmiu, nichel). 

Pentru Planul de Menţinere a Calităţii Aerului (PMCA) pentru judeţul Iaşi, elaborat de către 
Consiliul Judeţean Iaşi, s-a aplicat procedura de avizare şi deoarece nu s-au respectat 
cerinţele prevăzute în art.37 şi Anexa 4 din H.G. nr. 257/2015 şi Anexa nr. 10  lit. A din 
Legea nr.104/2011 referitoare la informaţiile care trebuie a fi incluse în planurile de 
îmbunătăţire a calităţii aerului înconjurător a fost returnat în luna septembrie 2017 pentru a 
treia oară către Consiliul Judeţean Iaşi pentru completări şi refacere deoarece nu s-au 
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respectat cerinţele prevăzute. La această dată PMCA este la APM Iaşi în procedura de 
avizare pentru a patra oară. 

 
Demersuri realizate: 

- Notificarea autorităţilor responsabile cu realizarea măsurilor cuprinse în PCA/PCMA în vederea  
reducerii concentraţiilor de particule în suspensie PM10 din aerul înconjurător. 

- Aplicarea procedurilor de avizare a Planului de Calitate a Aerului şi a Planului de Menţinere 
a Calităţii Aerului cu returnarea acestora către Primăria Municipiului Iaşi şi către Consiliul 
Judeţean Iaşi în vederea refacerii/completarii acestora. 

- Întocmirea de către Primăria Municipiului Iaşi a Planului de Calitate a Aerului și întocmirea 
de către Consiliul Judeţean Iaşi a Planului de Menţinere a Calităţii Aerului. 

 

REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI 

Până la data de 31.12.2017 au fost efectuate contra cost, la cerere, 60 analize ape uzate în 
valoare de 3337 lei. 

Până la data de 31.12.2017 au fost efectuate la solicitarea GNM-CJ Iași un număr de 7 
analize, iar din monitorizare un număr de 98 analize de apă. 

Calitatea apelor de suprafaţă (cursuri de râu şi lacuri) din bazinele Prut-Bârlad şi Siret şi 
forajele din reţeaua hidrogeologică naţională este monitorizată de ABA Prut, respectiv ABA 
Siret în secţiunile de control stabilite prin SNSCA (sistemul naţional de supraveghere a 
calităţii apelor) şi puse la dispoziţia APM lunar, pentru întocmirea rapoartelor privind starea 
mediului.  

Pentru Raportul anual privind starea mediului este preluată sinteza raportului privind 
calitatea apelor de la ABA Prut, respectiv ABA Siret. 

 
REŢEA DE MONITORIZARE ZGOMOT 

În anul 2017, APM Iaşi a efectuat un număr de 118 de măsurători ale nivelului de zgomot în 
diferite puncte din municipiul Iaşi.  

Reţeaua de monitorizare din municipiul Iaşi cuprinde un număr de 40 puncte de 
monitorizare. Măsurătorile au fost efectuate respectând prevederile STAS 6161/3-82, SR ISO 
1996-1:2016, SR ISO 1996-2:2008 şi SR 10009-2017. În urma monitorizării nivelului de 
zgomot, se constată că cele mai multe depăşiri ale nivelului de zgomot maxim admis 
conform SR 10009/2017, s-au datorat traficului rutier intens. 

 

MONITORIZAREA RADIOACTICITĂŢII MEDIULUI, se realizează în program continuu 
prin analiza : 
� BETA  GLOBAL  a  probelor  de: 

- aer - 4 aspiratii de 5 h în 24 ore ( cu 3 măsurări/filtru - la 3 minute de la colectare, după 
20 ore de la colectare și după 5 zile de la colectare ); 
- depuneri totale: 1 proba zilnic (măsurare imediată și la 5 zile de colectare); 
- apa de suprafaţă: 2 probe zilnic (măsurare imediata și la 5 zile de la colectare), 2 probe 
săptămânal și 2 probe anual (măsurare la 5 zile de la colectare); 
- sol: 1 proba săptămânal și 1 proba anual (măsurare la 5 zile de la colectare); 
- vegetaţie: 1 proba săptămânal în perioada 01 aprilie – 31 octombrie și 1 proba anual – 
iunie (măsurare la 5 zile de la colectare). 
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� ALFA GLOBAL a probelor de: 
- apă de suprafaţă- 1 proba: zilnic (măsurare imediată). 

 
� 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, 
Iaşi), repartizate de ANPM-LRM, probe de: 

- sol, vegetaţie: lunar, trimestrial, semestrial şi anual  
- apă: lunar, trimestrial, semestrial, anual  
- aerosoli: lunar 
- depuneri totale: lunar 
- probe recoltate din locaţii cu fond modificat antropic  

- 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 tritiu,probe cumulate lunar care se trimit la LRM – ANPM 
Bucuresti. 
 

Până la data de 31.12.2017, SSRM Iaşi, prin programul standard de măsurători, a fost 
efectuat 5241 măsurători beta globale, 365 măsurători alfa globale, 8760 citiri dozimetrice şi 
18507  măsurători gamma spectrometrice.  

Necesitatea urgentă a achiziționării unei noi pompe de aspirațe aerosoli, cea de rezervă fiind 
defectă iar reparația foarte costisitoare. 

 

Funcţionarea şi organizarea laboratorului aparţinând agenţiei 

Din luna octombrie 2016, activitatea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi s-a mutat in 
noul sediu din Iaşi, str. Calea Chişinăului nr. 43.  

Laboratorul de analize fizico-chimice este organizat aplicând metodele de măsurare 
astfel: 

- recepţia şi repartizarea probelor, administrarea datelor (preluare, prelucrare, 
validare) 
- gravimetrie (camera de microbalanţă) 
- volumetrie 
- spectromerie UV-VIS 
- spectrometrie AAS 
- mineralizare şi pregătire probe sol  
- cromatografie g-l 
- cromatografie cu desorbţie termică 
- metode extractive 
- magazia de depozitare aparatura transportabilă, piese de schimb şi consumabile 

pentru întreg laboratorul. 
Spaţiul de prelucrare a probelor este asigurat cu utilităţile necesare (apă caldă, apă rece, 
gaz metan), frigider, nişă, ventilaţie. 

Personalul de specialitate asigură aplicarea metodelor standardizate, prepararea corectă a 
reactivilor, etalonarea şi funcţionarea corectă a aparaturii din dotare, stabilirea punctelor de 
recoltare, a timpilor de analiză, frecvenţa, participă la cursuri de specializare. Aparatura 
existentă în laborator are asigurată verificarea metrologică periodică şi certificate de 
etalonare (după caz). Laboratoarele sunt organizate astfel încât sunt respectate normele de 
protecţia muncii.  

Personalul are fişe de post actualizate, îşi respectă atribuţiile de seviciu în totalitate, dă 
dovadă de conştiinciozitate, solicitudine şi dorinţă de perfecţionare. 
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Datele rezultate din procesul de monitorizare, inclusiv a radioactivităţii mediului, sunt 
centralizate în baza de date unde sunt întocmite rapoartele necesare. 

Staţia RA este staţie regională, cu program de funcţionare continuu (24 ore), are asigurate 
utilităţile necesare şi este organizată astfel: 

- camera de pregătire probe; 
- camera de măsurători beta globale şi administrare date; 
- camera de spectrometrie gama; 
- magazia de depozitare a surselor, a pieselor de schimb şi materialelor necesare. 

Personalul din staţie are fişe de post actualizate, asigură aplicarea metodologiei pentru 
fiecare tip de măsurători, funcţionarea corectă a aparaturii din dotare, controlul metrologic 
al acesteia. 

 
PRIORITĂŢI  APM IAȘI - 2018: 

� demersuri la Ministerul Mediului pentru înmatricularea Unităţii de Calibrare – Laborator 
mobil ce va fi utilizat pentru cele 34 de staţii din judeţele arondate; 

� asigurarea cu prioritate a funcţionării reţelei automate de monitorizare a calităţii aerului;  

� achiziţionarera echipamentelor mobile de monitorizare a emisiilor şi imisiilor pentru 
dotarea laboratorului de analize fizico-chimice; 

� Sistemul Integrat de Mediu - creşterea gradului de utilizare a aplicaţiei informatice de 
către operatorii economici;  

� întăririrea parteneriatelor cu autorităţile, ONG-urile, instituţiile de învăţământ, 
administraţia publică locală în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin planurile/ 
programele de mediu (PLAM, PRGD, PJGD, PGCA etc.), inclusiv educaţie pentru mediu; 

� implicarea în implementarea proiectelor pentru realizarea planurilor de management a 
ariilor protejate contractate în 2011-2013 prin POS Mediu Axa 4;  

� sprijinirea custozilor/ administraţiilor ariilor protejate în promovarea proiectelor pentru 
managementul acestora şi în elaborarea regulamentelor şi planurilor de management;  

� sprijinirea potenţialilor beneficiari eligibili în depunerea de proiecte pentru conservarea 
biodiversităţii şi managementul ariilor naturale protejate, dar şi a altor proiecte de 
mediu; 

� realizarea de campanii de informare-conştientizare în domeniul protecţiei mediului;   

� colaborarea strânsă cu operatorii economici, autorităţi locale în vederea realizării la 
termen a angajamentelor asumate şi evitarea declanşării procedurii de infringement; 

 
Protecția mediului la nivelul Municipiului Iași 

 
Principalele activități derulate în cadrul Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu au 
avut în vedere implementarea proiectelor de mediu si a legislației de mediu. În acest sens 
au fost stabilite măsuri de monitorizare şi control a calității mediului pe raza Municipiului 
Iași. 
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Figură 3. Evoluția numărului proiectelor privind calitatea mediului, 2016-

2017 

 
Evoluția plăților efectuate din bugetul local pentru protecția mediului, 

2016-2017 
Principalele activități (7 activități) în 2017: 
1. „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. Etapa a II-a, Cod SMIS: 2014+ 
115253/Contract de finanţare nr. 130/03.10.2017 Axa prioritară:7.1 POIM” 

2. Planul de calitate a aerului pentru Municipiul Iași este realizat în conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 257 din 15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei 
de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și 
a planurilor de menținere a calității aerului. Planul de calitate a respectat etapele care au 
trebuit parcurse conform calendarului stabilit prin HG 257/2015 și publicat în MO 280 din 
27.04.2015. 

3. Studiul de fezabilitate în vederea decontaminării terenului perimetral depozitului de 
deșeuri Tomești în Municipiul Iași. 

4. Studiul privind descongestionarea traficului rutier în Municipiul Iași. 
5. „Clădiri verzi” -promovarea clădirilor verzi. 
6. Strategia de dezvoltare a spațiilor verzi în Municipiul Iași. 
7. Demersuri legale în relația cu Consiliul Județean Iași și Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor, în vederea menținerii dreptului de proprietate asupra bunurilor aparținând 
Municipiului Iași din cadrul depozitului ecologic de deșeuri Țuțora și menținerea 
operatorului SC Salubris SA ca acționar unic Municipiul Iași în limitele contractului de 
concesiune existent, până în anul 2022. 

2,5% - Ponderea 
cheltuielilor 

realizate în 2017 în 

totalul plăților 
efectuate. 

Grad de realizare 

93,3% 
Plățile efectuate au 

crescut cu  

1,8% față de 2016 



Pagina 147 din 233 
 

 
Salubritate- Principalii indicatori - Evoluția principalilor indicatori, salubritate 2016-2017 

 2016 2017 Evoluție 

Denumire    % 

Număr contracte încheiate pentru 
populaţiei 

    

- noi 5.636 6.424 +788 +12,3 
- existente 83.251 87.911 +4.660 +5,3 

Nr. contracte încheiate pentru 
agenţi economici 

    

- noi 1.252 1.213 -39 -3,2 
- existente 6.159 6.301 +142 +2,3 

Nr. contracte încheiate pentru 
instituţii 

    

- noi 3 1 -2 -200,0 
- existente 197 193 -4 -2,1 

Cantităţi de deşeuri colectate de 
Salubris (tone) 

143.003 162.319 +19.316 +11,9 

Suprafaţa măturată manual şi 
mecanizat -m2 596.635.290 587.170.372 -9.464.918 -1,6 

Suprafaţa spălată şi stropită (străzi 
şi trotuare) - m2 

20.872.430 25.307.159 +4.434.729 +17,5 

Suprafaţa de pe care s-a curăţat şi 
transportat zăpada - m2 

4.640.390 10.300.000 +5.659.610 +54,9 

Cantităţi de deşeuri colectate 
selectiv și valorificate - tone 

416,5 830,77 +414 +49,9 

Nr. câini fără stăpân gestionaţi 4.903 4.782 -121 -2,5 
Venituri din exploatare (lei) 56.217.302 66.468.019 10.250.717 +15,4 
Valoare investiţii (euro) 2.589.000 1.154.545 -1.434.455 -124,2 
Productivitatea muncii 
(lei/persoană/lună) 

6.617 7.588 +971 +12,8 

Numărul de reclamații întemeiate 
înregistrate 

25 18 -7 -38,9 

Timpul mediu de răspuns la 
adrese/petiţii (zile) 

11 11 0 0,0 

Spații verzi 
Activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi se desfăşoară pe o 
suprafața totală de aproximativ 284 de hectare, suprafață structurată pe 6 sectoare. În anul 
2017 s-a reamenajat/amenajat suprafață de aproximativ de 45.000 metri pătrați, valoarea 
cumulată a acestor intervenții fiind de 8.745.000 lei. 

Tabel - Zone/străzi reamenajate 2017 
Rond Agronomie Esplanada Nicolina Calea Chișinăului 
Parcul Expoziției Podul de Piatră - bd. Nicolae Iorga Parc Tătărași Sud 
Grădina Copou Piața Voievozilor Cimitirul Evreiesc 
Rond Triumf Rond Tabacului – str. Sarmisegetuza Casa Dosoftei 
Fundație bd. Cantemir str. Palat 
Târgu Cucu – Biserica Bărboi zona Spitalului de Recuperare Podu Roș 
str. Costache Negri   
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 In cursul anului 2017, Comisariatul Judetean Iasi al Gărzii Naționale de Mediu 
a realizat un numar de 889 controale din care 696 în domeniul controlului poluării 
industriale şi 193 în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate. Din 
totalul actiunilor de control 203 au fost controale planificate si 686 controale neplanificate, 
care au vizat in special solutionarea petitiilor inregistrate la GNM – CJ Iasi, verificarea 
masurilor impuse la controalele anterioare precum si actiuni de control tematic.  
 Din totalul celor 686 controale neplanificate în cursul anului 2017, 299 s-au derulat 
pentru solutionarea la termen a  sesizarilor si petitiilor sau a autosesizarilor comisarilor CJ 
Iasi, 66 s-au realizat în vederea verificarii masurilor impuse si a verificarii modului de 
respectare a prevederilor actelor de reglementare, iar 213 au fost controale tematice 
dispuse de Ministerul Mediului sau Comisariatului General al GNM, respectiv: 

 A1) în domeniul controlului poluării  industriale: 
• controale tematice privind obligaţiile agenţilor economici de punere la dispoziţia 

utilizatorilor din aval a informaţiilor privind utilizarea în siguranţă a substantelor 
conform Regulamentului REACH; 

• controale tematice privind verificarea depozitelor de deseuri neconforme potrivit 
prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 

• controale tematice în zonele în care se desfăsoară activităti de picnic; 
• controale tematice pentru verificarea respectării legislatiei de mediu în zonele de 

realizare a constructiilor cu risc de poluare de pe raza municipiului Iasi; 
• controale tematice pentru verificarea îndeplinirii atribuţiilor de către autorităţile 

publice locale care au responsabilităţi în elaborarea planurilor de calitate a 
aerului/planurilor de menţinere a calităţii aerului; 

• controale tematice la agenti economici care desfăsoară activităti de colectare, 
transport, stocare temporară si de tratare deseuri periculoase; 

• controale tematice pentru verificarea regimului bateriilor si acumulatorilor si al 
deseurilor de baterii si acumulatori; 

• controale tematice privind transferurile intracomunictare, import, export, tranzit – 
deseuri; 

• controale tematice privind identificarea actiunilor ilegale de plasare pe piată si 
utilizarea substantelor interzise care depreciază stratul de ozon; 

• controale tematice la operatori economici ce desfasoară activităti de colectare 
deseuri de ambalaje; 

• verificarea respectării legislatiei privind gestionarea si trasabilitatea deseurilor 
medicale; 

• verificarea modului de salubrizare la nivelul localitătilor, malurilor cursurilor de apa si 
căilor de comunicatie; 

• verificarea modului în care sunt aplicate si respectate reglementările legale în 
domeniul produselor chimice a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 2011 (ROHS) privind restrictiile de utilizare a anumitor substante 
periculoase echipamentele electrice si electronice si HG nr. 322/2013 privind 
restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si 
electronice; 
A2) în domeniul domeniul biodiversităţii, biosecurităţii si ariilor naturale 
protejate: 

c)  controlul activităţii de exploatare forestieră; 
d)  controlul privind respectarea perioadelor si zonelor de prohibiţie a pescuitului; 
e)  controlul activităţilor de exploatare agregate minerale; 
f)  controlul activităţii custozilor/administratorilor de arii naturale protejate si a 

activităţilor din ariile naturale protejate; 
g)  introducerea deliberată în mediu de organisme modificate genetic. 



Pagina 149 din 233 
 

 Mentionam ca in cursul anului 2017 s-au inregistrat 4 incidente cu impact asupra 
calitatii factorilor de mediu (poluari accidentale), comisarii monitorizand evolutia 
fenomenelor inregistrate, fiind aplicate sanctiuni contraventionale si sesizari ale organelor de 
cercetare penala (ex: evacuarea de ape cu continut de substante chimice provenite de 
platforma industriala Fortus SA in cursul de apa Nicolina,  evacuarea de ape uzate provenite 
de la Aeroportul Iasi in acumularea Ciric, evacuarea de ape uzate menajere privenite din 
reteaua de canalizare administrata de Apavaital SA in cursul de apa Bahlui si incinerarea de 
deseuri pe platforma Colcet Metal SA Iasi). 

 Pentru nerespectarea prevederilor legislatiei specifice de mediu au fost aplicate un 
numar de: 

- 123 sanctiuni contraventionale ( 57 amenzi in valoare de 830990 lei si 66 
avertismente); 

- 12 sanctiuni complementare (1 desfiintare de lucrari si 11 suspendari de 
activitate pentru nesolicitarea si obtinerea actelor de reglementare din punct de 
vedere al protectiei mediului de catre titularii de activitate); 

- 4 sesizari penale. 
 Sanctiunile au fost aplicate in principal pentru lipsa actelor de reglementare, 

nedispunerea de masuri care sa conduca la reducerea impactului asupra calitatii aerului, 
nerealizarea masurilor impuse la controalele anterioare, abandonari sau depozitari de 
deseuri in locuri neautorizate, nerespectarea modului de colectare si evacuare a apelor 
uzate.  

Procent realizare a actiunilor de control cuprinse in planul aferent anului 
2017: 105% (100% realizare inspectiii si control planificat si 107% realizare inspectiii si 
control neplanificat). Timpul alocat realizării controalelor planificate a fost în medie de 8 
ore/echipaj/acţiune. Datorită înregistrării unui număr mai mare de acţiuni de control 
tematic in domeniul controlului poluarii industriale ( 573 acţiuni realizate faţă de 492 
acţiuni propuse), resursele umane şi fondul de timp  au fost relocate de la 
compartimentul biodiversitate, biosecuritate si arii naturale protejate.  

Caloare amenzi încasate / comisar din total amenzi aplicate: 19285 lei; 
Ponderea amenzilor încasate în total amenzi aplicate: 83 %; 
Rata contestaţiilor admise în instanţă din total amenzi contestate: Din 

totalul de amenzi neîncasate 8 au fost transmise în termen către ADMINISTRAŢIILE 
FINANŢELOR PUBLICE sau DIRECŢIILE ECONOMICE ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE, iar 
14 amenzi au fost contestate şi se alflă pe rolul instaţelor de judecată.  
 B. Identificarea şi prezentarea deficienţelor (problemelor) din perioada 
anterioară: 

1. În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 701 zile concedii de boală sau 
alte tipuri de concedii neprăvăzute, fapt care a diminuat fondul general de timp alocat 
activităţilor cuprinse în planul anual de control.  

2. Înregistrarea de depăşiri pentru indicatorul particule în suspensie, fracţia PM10, 
măsurat gravitmetric, în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, situaţie 
datorată, pe de o parte, nefinalizării în totalitate şi la termen a unor măsuri cuprinse în 
Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului, în special a celor care vizează 
restricţionarea traficului greu în municipiul Iaşi, cât şi a întârzierilor în avizarea şi 
aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iaşi şi a Planului de menţinere a 
calităţii aerului în judeţul Iaşi, precum şi cadrului geo-climatic specific, printre care 
enumerăm frecvenţa mare a periodelor de calm atmosferic, care favorizează incidenţa 
fenomenelor de inversiune termică la nivelul aglomerării urbane Iaşi, condiţii ce întreţin 
o dispersie redusă a poluanţilor atmosferici. 

3. Cresterea numărului de controale neplanificate în domeniul controlului poluării, în 
special în domeniul gestionării deşeurilor si al soluţionarii aspectelor care au condus la 
înregistrarea de depăşiri în staţiile de monitorizare a calităţii aerului din Municipiul Iasi, 
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a condus la alocarea resurselor disponibile pentru rezolvarea acestor priorităţi, fondul 
de timp alocat inspecţiilor planificate fiind diminuat. 

4. Conform informărilor transmise de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi, în cursul 
anului 2017 au fost înregistrate un număr total de 183 de depăşiri ale valorilor limită 
pentru indicatorul particule în suspensie, fracţia PM10, măsurate gravitmetric, respectiv 
un număr de 83 de depăsiri în Staţia IS-1 Podu de Piatră (B-dul N. Iorga)-staţie de 
trafic, un număr de 40 depăsiri în Staţia IS-2 Decebal - Cantemir (Aleea Decebal nr. 
10)-staţie de fond urban, un număr de 7 depăsiri în Staţia IS-4 Aroneanu (comuna 
Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iaşi) (statia fost relocată din zona Copou-Sadoveanu în 
sat Aroneanu, comuna Aroneanu începând cu 5 noiembrie 2015) - staţie de fond rural, 
amplasată în zona cu densitate mică a populaţiei, departe de aria urbană şi de sursele 
locale de emisie, un număr de 30 de depăsiri în Staţia IS-5 Tomeşti (Com. Tomeşti, str. 
M. Codreanu)-staţie de fond suburban, un număr de 23 depăsiri în Staţia IS-6 Bosia - 
Ungheni - staţie de fond urban/trafic şi are rolul de a monitoriza calitatea aerului în 
zona de graniţă cu Republica Modova. 

Conform rapoartelor anuale întocmite de Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, 
principalele surse      de poluare cu particule în suspensie, fractia PM10, sunt 
următoarele:  

- traficul auto şi în special traficul auto greu; 
- santierele  de construcţii de pe teritoriul municipiului si aglomerării Iaşi; 
- arderile de combustibili în instalaţii pentru încălzirea populaţiei; 
- arderea necontrolată a deseurilor si în special a celor de natură vegetală; 
- sursele naturale reprezentate de resuspensia solului, îndeosebi în perioadele 

fără vegetaţie constituie de asemenea surse de depăşiri pentru particulele în 
suspensie, aceste aspecte fiind datorate cu precădere cadrului geo-climatic 
specific aglomerării Iasi si precipitatiilor insuficiente înregistrate în lunile de 
primăvară-vară, care, corelate cu temperaturile extrem de ridicate, conduc la 
accentuarea deficitelor de apă în sol, accentuând fenomenele de aridizare a 
solului. 

 Potrivit acestor rapoarte, principala sursă responsabilă de depăşirea valorilor limită 
zilnice (VL) ale indicatorului PM10 în municipiul Iaşi o reprezintă  transportul rutier, 
contribuţia transportului rutier, fiind, potrivit estimărilor, de circa 64% din totalul emisiilor de 
pulberi şi este datorat, în principal lipsei unei şosele de centură care să preia traficul greu 
care tranzitează prin Municipiul Iaşi. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1206 din 11 august 2015, publicat în 
Monitorul Oficial nr.682/08.09.2015 pentru aprobarea listelor cu unitătile administrativ-
teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele şi 
aglomerările prevăzute în Anexa nr.2 la Legea nr.104-20111 privind calitatea aerului 
înconjurător, Municipiul Iasi se regăseşte în Anexa 1, care include regimul de gestionare I, 
fiind necesar în acest sens elaborarea unui plan de calitate a aerului, sau după caz a unui 
plan integrat de calitate a aerului, iar aglomerarea Iasi se regăseste în Anexa nr.2 care 
cuprinde unitătile administrativ-teritoriale care se încadrează în regimul de gestionare II, 
fiind necesar a se elabora un plan de mentinere a calitătii aerului, responsabilitatea 
întocmirii acestora revenind Municipiului Iasi şi respectiv Consiliului Judetean Iasi.  

Conform informărilor primite periodic de la Primăria Municipiului Iasi şi Consiliul 
Judetean Iasi au fost derulate procedurile specifice privind atribuirea şi întocmirea acestor 
studii, atât pentru Planul de Calitate a Aerului pentru Municipiul Iasi cât pentru elaborarea 
Planului de mentinere a calitătii aerului în Judetul Iasi, ambele planuri aflându-se în 
procedura de avizare la Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si  Centrul de Evaluare a 
Calitătii Aerului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1206/11.08.2015 şi HG 
nr.257/2015.  

De asemenea Municipiul Iasi a intiat si elaborat un „Regulament privind respectarea 
conditiilor de protectia mediului în timpul executării lucrărilor de constructii” aprobat prin 
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Hotărârea Consiliului Local Iasi nr.321/29.08.2017, regulament ce cuprinde o serie de măsuri 
care vor trebui îndeplinite de constructori pe parcursul executării lucrărilor de constructii si 
un plan de prevenire a emisiilor poluante pe timpul executiei acestora. Regulamentul 
aprobat prin HCL nr.321/29.08.2017 a fost transmis spre informare firmelor de constructii si 
furnizorilor de utilităti. 

Având în vedere aceste considerente, pentru a se preîntâmpina aplicarea măsurilor 
de infringement de către Comisia Europeană este necesară conlucrarea cu toate instituţiile 
care au atribuţii şi responsabilităţi pe acest domeniu, potrivit Legii nr.104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, Capitolul II – Atribuţii şi responsabilităţi, art.7÷art.24. Sperăm 
ca prin realizarea acestor acţiuni, coroborate cu celelalte măsuri de remediere dispuse în 
cadrul acţiunilor de control derulate de către Comisariatul Judeţean Iaşi al G.N.M., la care se 
adaugă de asemenea şi acţiunile ce vor fi întreprinse de Consiliul Judetean Iasi si Primăria 
Municipiului Iaşi, prin direcţiile subordonate şi prin serviciile de specialitate din subordine 
(Poliţia Locală Iaşi, Salubris SA Iaşi, Servicii Publice SA Iaşi, etc.), inclusiv prin 
implementarea”Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în 
timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi” precum şi a măsurilor din Planul 
de calitate a aerului în municipiul Iaşi precum şi a celor din Planul de menţinere a calităţii 
aerului din judeţul Iaşi, după avizarea şi aprobarea acestora, vor conduce la o reducere 
importantă a emisiilor şi implicit a depăşirilor în staţiile de monitorizare a calităţii aerului din 
municipiul şi aglomerarea Iaşi. 
 5. Omiterea notificării autorităţii competente de mediu în cazul modificărilor 
survenite în derularea şi implementarea proiectelor de investiţii, a condus la realizarea unor 
lucrări care diferă de soluţiile adoptate şi reglementate iniţial. O situatie mai deosebita se 
constata la finalizarea lucrarilor de constructii a unor imobile cu destinatia de locuinte 
colective, la care nu au fost dimensionate corespunzător retelele de canalizare si 
stocare/evacuare a apelor uzate menajere, aspecte care conduc la descarcarea 
necorespunzatoare a acestora; 
 6. Integrarea diminuata a obiectivelor de protectie din planurile de management 
sau masuri minime in actiunile de control. Ariile protejate cu sau fara custode nu sunt 
verificate in maniera integrata, functie de obiectivele de protectie. Aceste aspect conduc la 
deprecierea patrimoniului natural la nivelul ariilor naturale protejate; 
 7. Existenţa unor necorelări sau chiar a unor contradicţii legislative (ex: autorizarea 
activităţilor auxiliare pentru producţia vegetală numai la cei care desfăşoară activităţi pe 
bază de contract şi autorizarea din punct de vedere a protecţiei mediului pentru activităţile 
de exploatare forestieră); 
 8. Au fost finalizate o parte din lucrarile de investitii privind extinderea retelelor de 
canalizare si/sau a statiilor de epurare a apelor uzate din unele zone din mediul rural, 
acestea fiind nefunctionale datorită dificultatilor intampinate la bransarea consumatorilor 
casnici si/sau industriali. 
 9. Conform Protocolului nr. 6170/GM/10.09.2015 încheiat intre Garda Nationala de 
Mediu, Agentia nationala pentru Protectia Mediului si Agentia pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale,  comisariatele teritoriale ale GNM în calitate de corp specializat de inspectie si 
control în domeniul protectiei mediului este responsabila pentru verificarea modului de 
conformare la legislatia privind protectia mediului, a proiectelor depuse de solicinati sau 
beneficiari ai fondurilor aferente PNDR 2014-2020 contribuind astfel la buna gestionare a 
fondurilor europene, fără ca personalul GNM să fie salarizat corespunzător.  
 C. Identificarea şi prezentarea unor informaţii privind tendinţele viitoare 
de dezvoltare socio-economică a zonei de competenţă şi impactul acestora 
asupra activităţii comisariatului: 

Dezvoltarea urbană (extinderea lucrărilor de construcţii civile dar şi industriale, 
inclusiv în extravilanul localităţilor), în zone care nu beneficiază de utilităţi (sau unde 
acestea nu sunt corespunzător dimensionate) şi în special de servicii de canalizare şi 
epurare a apelor uzate menajere şi de colectare a deşeurilor;. 
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Finalizarea treptată a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii finanţată din fonduri 
europene, coroborată cu redirijarea traficului greu care traversa centrul municipiului pe 
rute ocolitoare, va conduce la scăderea disconfortului resimţit de populaţia Municipiului 
Iaşi, precum şi la reducerea numărului de depăşiri la indicatorul PM10 înregistrate prin 
reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului. 

Dezvoltarea sectorului agricol prin dotarea cu utilaje specializate şi tehnologii noi, 
prin absorbţia fondurilor europene destinate fermierilor, conduce la extinderea suprafeţei 
medii exploatate de o fermă agricolă. 

Implementarea de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a Proiectului Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienţi, care implică printre altele şi realizarea unor platforme 
comunale de gestionare a dejecţiilor animaliere. 

Continuarea investiţiilor prin proiecte finanţate cu fonduri europene pentru 
gestionarea durabilă a resurselor de apă şi acces al populaţiei la servicii publice la 
standarde europene, în mediul rural, şi extinderea celor din zonele urbane şi periurbane. 

Creşterea interesului publicului privind măsurile şi mijloacele de protecţie a stării de 
sănatate a populaţiei. 
D. Prioritizarea problemelor identificate anterior: 

1. Realizarea planului anual de activităţi şi punerea în aplicare a obligaţiilor care derivă 
din Tratatul de aderare (Capitolul 22 – Mediu); 

2. Dezvoltarea imaginii instituţiei prin transparenţa asigurată de o colaborare activă cu 
instituţiile publice şi implicit cu mass media locală şi naţională;  

3. Asigurarea unor spaţii de lucru corespunzătoare, reamenajarea/extinderea spaţiului de 
depozitare corespunzătoare a arhivei C.J. Iaşi;  

4. Creşterea capacităţii instituţionale prin asigurarea pregătirii profesionale a corpului de 
comisari existenţi; 

5. Omologarea din punct de vedere metrologic a aparaturii tehnice de măsură şi control 
din dotare şi acreditarea personalului în scopul utilizării aparaturii tehnice de măsură şi 
control din dotarea Comisariatului.  

6. Implicarea activă a Corpului Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu în problematica de 
mediu specifică judeţului, în special în cea referitoare la abandonarea deşeurilor în zone 
nepermise, distrugerea de spaţii verzi, etc. 
E. Identificarea şi prioritizarea soluţiilor: 

1. Fiecare comisar va avea fişa postului completată în funcţie de gradul de pregătire 
funcţională şi gradul profesional, urmărindu-se realizarea cu prioritate a planului anual 
de activităţi; 

2. Lista obiectivelor controlate aferente anului 2018 va include in special obiectivele a 
căror activitate se reflectă în capitolul I.1.a. 

3. Îmbunătăţirea domeniului relaţiilor publice şi liber acces la informaţiile de interes 
public şi la informaţia de mediu şi promovarea unui sistem deschis de relaţii cu 
societatea civilă şi mass media; 

4. Alocarea de fonduri necesare pregătirii profesionale a funcţionarilor din cadrul 
Comisariatului Judeţean Iaşi. 
F. OBIECTICE 
F1 Obiective specifice:        

 Dezvoltarea imaginii instituţiei, prin: 
-Promovarea unor abordări profesioniste si unitare a tuturor controalelor în 
vederea soluţionarii cu celeritate a aspectelor neconforme constatate. 
-Dezvoltarea dialogului cu societatea civilă; 
-Implicarea proactivă în conştientizarea copiilor şi tinerilor privind problematica 
de protecţie a mediului  

F2 Obiective măsurabile:  
a. Planificarea eficace şi realizarea planului anual de activităţi . 
b. Respectarea măsurilor din planul de implementare.  
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c. Administrarea eficientă şi eficace a resurselor.  
d. Creşterea gradului de conformare a obiectivelor, cu declasarea clasei de risc a 

obiectivelor (conform ghidului IMPEL de la clasa de risc A către D) 
F3 Obiective abordabile: 
a.   Creşterea eficienţei în soluţionarea sesizărilor şi a controalelor dispuse de C.G. Bucureşti, 

cu respectarea termenelor de răspuns/redirecţionare prevăzute de legislaţia specifică. 
b.   Implicarea în proiecte şi programe (în parteneriat cu ONG-uri şi alte instituţii), va 

conduce la creşterea gradului de corelare a activităţilor specifice instituţiei cu Bunele 
Practici la nivel european. În acest sens putem menţiona participarea a doi comisari din 
cadrul GNM-SCJ Iaşi la întocmirea Ghidurilor de Inspecţie prin intermediul proiectelor 
reţelei  IMPEL. 

c.   Îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale. 
d.  Creşterea calităţii actului de control prin autoperfecţionarea continuă a comisarilor, 

implicarea activă a acestora în programe de instruire şi respectarea cerinţelor 
standardului de calitate/mediu implementat la nivelul comisariatului. 

  G. Propuneri de actiuni necesare pentru imbunatatirea activitatii de 
inspectie si control: 

 1. amenajarea corespunzatoare a spatiilor situiate la demisolul cladirii in care ne 
desfasuram activitatea, in vederea amenajarii unor birouri pentru personalul CJ Iasi si a 
spatiului pentru pastrarea corespunzatoare a arhivei institutiei; 
 2. organizarea unor actiuni de informare si constientizare a populatiei privind 
respectarea legislatiei de mediu impreuna cu reprezentantii administratiilor publice locale, 
parohiilor si unitatilor de invatamint precum si demararea de proiecte impreuna cu ONG-
urile si agentii ecologi voluntari; 
 3. participarea tuturor comisarilor la programe de instruire profesionala in special a 
programelor de pregatire juridica. 

4. omologarea din punct de vedere metrologic a aparaturii tehnice de măsură şi 
control din dotare; Abilitarea/acreditarea personalului în scopul utilizării aparaturii tehnice de 
măsură şi control din dotarea Comisariatului. 

In cursul anului 2017 au fost furnizate 37 informatii publice, din care 28 aparitii in 
mass-media (9 la televiziunile locale, 1 la radio local, si 18 in ziare locale) si 9 comunicate de 
presa privind activitatea trimestriala/anuala a institutiei precum si pentru mediatizarea unor 
actiuni deosebite (ex. Simpozionul International Mediul Actual si Dezvoltarea Durabila, Let’s 
Be Eco). Comisarii GNM au participat  alaturi de APM Iasi la completarea documentatiei 
tehnice in vederea desemnarii Vaii Jijiei ca SIT RAMSAR (zona umeda  folosita ca habitat al 
pasarilor acvatice). Reprezentantii comisariatului au participat proactiv la toate şedinţele de 
avizare tehnică a planurilor şi proiectelor organizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Iaşi, in vederea emiterii actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului. 
Deasemeni institutia a fost implicata in marcarea zilelor din calendarul ecologic, desfasurand 
activitati specifice in colaborare cu reprezentantii institutiilor de invatamant si organizatiilor 
neguvernamentale din mun. Iasi. 

Comisarii CJ Iaşi au acţionat operativ la toate solicitările care au fost transmise prin 
telefonul de permanenţă.  

 Pentru anul 2018 am cuprins în planul de activitate activităţi de îndrumare şi control 
care să conducă la reducerea impactului asupra mediului generat de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor, inclusiv a verificării trasabilităţii acestora, activităţilor care 
generează emisii/imisii în atmosferă, activităţilor desfăşurate în ariile naturale protejate, 
activităţi care sunt corelate cu tendinţele de dezvoltare socio-economică a judeţului Iaşi. 
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2.4. Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul 
județului 

  

 Inspectoratul de Poliție Județean Iași  
 

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII  

Principalele Proiecte / Campanii/Planuri de activități inițiate sau derulate 
 
1. COPII ȘI PĂRINȚI ÎN SIGURANȚĂ – prevenire infracțiuni contra patrimoniului 
2. ȘCOALA SIGURANȚEI TEDY  - prevenire victimizare minori  
3. BIBLIO-ȘCOALA DE PIETONI – educație rutieră 
4. SĂ EXMATRICULĂM CIOLENȚA – prevenire acte violență  
5. ARIPI FRÂNTE - prevenire violență în familie 
6. NU EȘTI TU CÂND EȘTI NEATENT, EȘTI DOAR ȚINTA HOȚILOR  - prevenire 
furturi din buzunare 
7. Plan de acțiune comun IPJ Iași – ISJ Iași - siguranță pe internet 
8. FURAT ÎNTR-O SECUNDĂ – prevenire infracțiuni  contra patrimoniului 
9. HOȚII SUNT CREATICI, FII PRECENTIC  - prevenire furturi din locuințe 
10. ȘCOALA ÎN SIGURANȚĂ – prevenire victimizare minori 
11. CE FACI DACĂ …? – prevenire victimizare minori 
12. PROTEJAȚI-CĂ ANIMALELE! – prevenire furturi de animale în mediul rural 
13. ADOLESCENȚĂ FĂRĂ DELINCCENȚĂ – prevenire delincvență juvenilă 
14. NU LĂSA UN HOȚ SĂ ÎȚI STRICE CRĂCIUNUL – prevenire infracțiuni contra 
patrimoniului 
 
Principalele cercetări finalizate/inițiate 

• Sondaj de opinie privind identificarea percepției asupra nivelului de 
siguranță din campusurile universitare ieșene în rândul studenților (finalizat 
în ianuarie) 

• Sondaj de opinie privind identificarea percepţiei călătorilor asupra nivelului 
de siguranţă în mijloacele de transport în comun din Municipiul Iași 
(finalizat în iulie) 

• Aplicare chestionare și susținere interviuri in cadrul Studiului Siguranța online a 
copiilor 

 
 COMBATEREA CRIMINALITĂȚII 
 
 Prezentare generală 
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Infracțiuni sesizate – pe genuri  
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Criminalitatea economico-financiară 
SITUAŢIA INFRACŢIUNILOR ECONOMICO - FINANCIARE CONSTATATE 
JUDETUL IASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRIMINALITATEA GRAVĂ COMISĂ CU VIOLENȚĂ 
Infracţiuni Sesizate 
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CRIMINALITATEA GRAVĂ COMISĂ CU VIOLENȚĂ 
INFRACTIUNILE SESIZATE 
Contra Autoritatii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  
CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI – Total sesizate 
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CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI  
SITUAŢIE FURTURI TOTALE SESIZATE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  
Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase 
 

INFRACŢIUNI SESIZATE 124 (+21 )  
(+20,38%) 

* la regimul armelor şi muniţiilor 72  (+14) (+24,13%) 
* la regimul fondului cinegetic şi protecţia 
vânatului 

6 (-2) (-25%) 

* la regimul subst. periculoase 36 (+1)   
(+2,85%) 

INFRACŢIUNI CONSTATATE 73 (+23)  
(+44,23%) 

* la regimul armelor şi muniţiilor 40 (+19)  
(+90,47%) 

* la regimul fondului cinegetic şi protecţia 
vânatului 

11 (+ 6)  
(+120%) 

* la regimul substanţelor periculoase 20 ( -2 ) 
( -9,09% ) 

 
 
CONFISCĂRI 

Arme (buc.) 83 (-20)  
(-19,41%) 

Muniţie (buc.) 2309 (+676)  
(+41,39%) 

Materiale pirotehnice (kg) 60 (-109)  
(-64,49%)  
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Produse  protecţia plantelor 
(l.) 

115 (+74)  
(+180,48%) 

Substanţe toxice şi foarte 
toxice, deşeuri 
periculoase(Kg) 

0 (-130)  

 
 
SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL 
CRIMINALITATEA  STRADALĂ SESIZATĂ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL 
CRIMINALITATEA  STRADALĂ  
DINAMICA INFRACŢIUNILOR STRADALE SESIZATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Pagina 161 din 233 
 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL 
FAPTE PENALE SESIZATE ÎN ŞCOLI ŞI ÎN ZONA ADIACENTĂ ACESTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOVAREA SIGURANŢEI - SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER 
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE POLIŢIE RUTIERĂ 
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PROMOVAREA SIGURANŢEI - SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER 
EVOLUTIA EVENIMENTELOR RUTIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOVAREA SIGURANŢEI SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER 
PRINCIPALELE CAUZE PRODUCERIIACCIDENTELOR RUTIERE PE RAZA JUDEŢULUI IAŞI – 
anul 2017  
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  
DINAMICA SITUAŢIA LUCRĂRILOR ŞI CAUZELOR PENALE cu AC 
ACTIVITATEA   DE   CERCETARE   PENALA 
DOSARE PENALE 

 
      Comparaţie cu anul 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII  
DINAMICA SITUAŢIA LUCRĂRILOR ŞI CAUZELOR PENALE       
AUTORI NECUNOSCUŢI  - anul 2017 
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII PERSOANELOR CERCETATE în infracţiunile constatate cu 
IUP si declinate – 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI OPERATIVE DESFĂŞURATE 
TOTAL I.P.J. IASI 
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PROMOVAREA SIGURANŢEI SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER 
SANCTIUNI CONTRAVENŢIONALE  APLICATE - după acte normative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI – IPJ Iași  
 

� Reducerea numărului infracţiunilor judiciare sesizate;  
� Reducerea  infracţionalităţii stradale sesizate; 
� Reducerea numărului de accidente rutiere;  
� Intensificarea activităţilor investigativ-operative și de cercetare penală pentru 

identificarea persoanelor care  au comis infracţiuni de tâlhărie;         
� Intensificarea activităţii de cercetare penală pe linie de investigare a criminalităţii 

economice pentru soluţionarea dosarelor penale; 
� Creşterea eficienţei  pentru identificarea, monitorizarea   şi aplanarea stărilor 

conflictuale; 
� Intensificarea activităților în ceea ce privește soluționarea dosarelor cu autor necunoscut. 
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CONCLUZII – IPJ Iași  
 

� La nivelul județului Iași, infracționalitatea sesizată înregistrează o scădere importantă 
în raport cu aceeași perioadă a anului 2016 (-2078 fapte, -8,38%).  

� Există însă anumite genuri de infracţiuni care cunosc creşteri (fără însă a afecta 
semnificativ gradul de siguranţă a cetăţenilor).  

� Se impun, în continuare, activităţi de prevenire şi combatere, cu accent pe 
componenta de prevenire, în special pentru reducerea numărului unor infracţiuni 
contra patrimoniului (furt stradal total, furturi din buzunare, tâlhării), dar şi alte tipuri 
de infracţiuni (ultraj asupra poliţiştilor), precum şi în cazul accidentelor grave şi a 
numărului de morţi în cadrul accidentelor rutiere.  

 
 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași 
 
În anul 2017 s-au executat 1128 misiuni de asigurare a ordinii publice la 

manifestările publice (proteste, cultural-artistice, sportive, comemorativ/religioase, 
promoțional comerciale, vizite oficiale, examene de titularizare, bacalaureat, etc.), faţă 
de anul 2016 când au fost 1014 misiuni. 

Pe linia executării acţiunilor de intervenţie în anul 2017, în mod independent, s-au 
executat 143 misiuni, la solicitare apel unic de urgenţă „112” și la alte apeluri 
telefonice, comparativ cu anul 2016 unde în mod independent s-au executat 142 
misiuni. 

În urma analizelor desfăşurate cu structurile de poliţie şi în baza solicitărilor 
acestora, la nivelul I.J.J. Iaşi, în perioada analizată au fost constituite dispozitive  de 
menţinere a ordinii publice, patrule de ordine publică mixte și patrule de ordine publică 
jandarmi, executându-se 4458 misiuni, față de 5498 misiuni în anul 2016. 

În perioada supusă analizei au fost înaintate Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Iași de către instanțele de judecată și de către organele de urmărire penală 
un număr de 4255 mandate de aducere, față de aceeași perioadă a anului 2016, când 
au fost emise spre executare un număr de 3519 mandate. 

 
Situația proceselor verbale de sancționare a contravenției  
în anul 2017 comparativ cu anul 2016 

INDICATORI anul 2016 anul 2017 

Număr total p.v. 7981 9295 

Număr amenzi 6776 7498 

Număr avertismente scrise 1205 1697 

Valoarea amenzilor 1438800 1743375 

 
 În cursul anului 2017, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași a planificat și 

desfășurat în cadrul programelor de prevenire un număr de 4623 de activități cu 
caracter informativ - preventiv, înregistrând o creștere din punct de vedere al 
numărului de activități desfășurate cu 31,11% față de anul 2016 (3526 activități). 

 
COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 
 
Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale a constituit un obiectiv important 

pentru I.J.J. Iaşi, coeziunea de acţiune a instituţiilor locale cu atribuţii în aplicarea legii 
fiind absolut necesară, ca premisă indispensabilă realizării unui front comun împotriva 
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criminalităţii, având ca ţintă optimizarea schimbului de date şi de acţiune în sistem 
integrat la nivelul judeţului.  

Prin misiunile îndeplinite, alături de celelalte instituţii cu atribuţii specifice,  
(Instituţia   Prefectului, Inspectoratul de Poliţiei Judeţean, Consiliul Judeţean, Serviciul 
Judeţean Anticorupţie, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Transporturi, Serviciul de Combatere a 
Criminalităţii Organizate, S.P.P., S.T.S., S.R.I., O.R.I., parchete, poliţia locală) 
inspectoratul şi-a adus o importantă contribuţie la asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică precum şi gestionarea eficientă a situaţiilor deosebite din zona de 
competenţă,  implicându-se activ în creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului. 

 
 
PAZA ȘI PROTECȚIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ȘI VALORILOR 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi 

funcţionarea Jandarmeriei Române, 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, O.M.A.I. nr. 5/25.01.2017, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și a transporturilor speciale aparținând Ministerului Afacerilor Interne, 
O.I.G.J.R. nr. 4 din 15.03.2017, privind asigurarea pazei obiectivelor și transporturilor 
din responsabilitatea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iași 
asigură paza unui număr de 27 obiective. 

Concomitent cu executarea acestor misiuni, se asigură menținerea ordinii 
interioare necesare desfășurării în condiții de normalitate a activităților, la instanțele 
judecătorești în 25 săli de judecată, dispuse în 4 localități, din care 21 săli în municipiul 
Iași, 2 săli în municipiul Pașcani, 1 sală în orașul Hârlău și 1 sală în comuna 
Răducăneni. 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi 

 
EVOLUȚIILE INDICATORILOR RELEVANȚI ÎN ANUL 2017 COMPARATIV CU ANUL 2016 
PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ „Mihail Grigore Sturdza” AL JUDEȚULUI IAȘI  

 
A. ÎN DOMENIUL OPERAȚIONAL 
1. ACTIVITĂȚI OPERATIVE de conducere, coordonare, desfășuare, evaluare şi raportare 
a acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

În anul 2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi, precum şi 
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, au intervenit pentru gestionarea 
unui număr de 13.122  situaţii de urgenţă. 
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 Faţă de anul 2016, în anul 2017 numărul situaţiilor de urgenţă a scăzut cu 9%, de la 
14.434  situaţii de urgenţă în anul 2016, la 13.122  situaţii de urgenţă în anul 2017, iar pe 
timpul intervenţiilor  au fost salvate/asistate  10.289 persoane (43 la incendii şi 10.246 
S.M.U.R.D.). Media zilnică a intervențiilor a fost 35,95. 

 
Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2017 faţă de 2016. 

Tipul intervenţiei 2016 2017 % 
Intervenţii în situaţii de urgenţă 
Incendii 612 611 - 0,2% 
Incendii vegetație și altele 391 255 - 35% 
Intervenţii pirotehnice 277 244 - 12% 
Intervenţii SMURD (Intervenţii 
medicale, Descarcerare, Asistenţă 
persoane) 

11.307 10.010 - 11% 

Salvări animale 64 90 + 41% 
Inundaţii şi fenomene meteo 
periculoase 

60 87 + 45% 

Alte intervenţii 1.723 1825 +6% 
TOTAL 14.434 13.122 -9% 
Alte situaţii  
Alte situaţii (alarmă falsă, întors din 
drum, deplasare fără intervenţie) 

896 937 +5% 

 
2. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE a personalului pentru intervenție și reziliența 

comunităților 
2.1 Pregătirea şi educarea preventivă a populaţiei 
 Instituţia noastră, împreună cu I.S.J. Iaşi, a organizat şi desfăşurat etapa judeţeană 

a concursurilor cu cercurile de elevi ”Prietenii pompierilor” (concurs adresat elevilor din ciclul 
primar de învăţământ) şi ”Cu viaţa mea apăr viaţa” (concurs adresat elevilor din ciclul 
gimnazial şi liceal de învăţământ), activităţi la care au participat un număr de 6 cercuri de 
elevi (la concursul ”Prietenii pompierilor”) şi 12 cercuri de elevi (9 cercuri gimnaziu şi 3 
cercuri liceu la concursul ”Cu viaţa mea apăr viaţa”). 

2.2 Acţiuni/ campanii de informare preventivă şi protocoale încheiate cu alte instituţii 
Pe durata anului 2017, la sediul inspectoratului cât şi la sediile subunităţilor 

inspectoratului au avut loc activităţi de informare preventivă în cadrul campaniilor ”Şcoala 
Altfel”, ”Să ştii mai multe să fii mai bun!” şi ”Ziua Porţilor Deschise”, activităţi la care au 
participat un număr de 1070 preşcolari, 2443 elevi, 533 liceeni, 189 cadre didactice şi 137 
aparţinători,  din 76 de unităţi de învăţământ.  

În cadrul campaniei ”Nu tremur la cutremur”, au fost desfăşurate 9 exerciţii de 
comportare în cazul producerii unui cutremur la unităţi de învăţământ de pe raza judeţului 
Iaşi la care au participat 2625 de liceeni, 2533 elevi, 311 preşcolari şi 319 cadre didactice şi 
personal auxiliar.  

2.3 Pregătirea și recrutarea voluntarilor 
Campania ,,Salvator din pasiune” a continuat şi pe parcursul anului 2017 fiind 

încheiate 66 de contracte de voluntariat. 

 
B. ÎN DOMENIUL PREVENIRII 

1.  Controale / activități de prevenire 
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În anul 2017 au fost executate un număr de 1141 de activități de prevenire, după 
cum urmează: 

� 308 controale la obiective de investiții, în vederea verificării îndeplinirii cerinței 
esențiale securitate la incendiu; 

� 833 de controale la operatori economici și instituții. 
Situaţia controalelor de prevenire executate în anul 2017 este prezentată în 
următorul grafic: 

 
 
Dinamica activităților de control  în raport cu deficiențele constatate 

Evoluție cantitativă 
 2017 2016 2017 - 

2016 
Controale de prevenire 1141 2287 � 50,1 

% 
Deficiențe constatate 3162 3627 � 12,8 

% 
Deficiențe soluționate operativ 401 1049 � 61,7 

% 
Deficiențe sancționate contravențional 1797 2251 � 20 % 
Nr. inspectori care execută controale 5 14 � 64 % 
Petiții 132 125 � 5,6 % 
Evoluție calitativă 
Număr controale / inspector 228,2 163,3 � 39,8 

% 
Număr deficiențe / control 2,77 1,58 � 75 % 
Raportul de sancționare a deficiențelor 
constatate 

56,83 
% 

62,02 
% 

� 8,3 % 

Medie sancțiuni aplicate pe control 1,57 0,98 � 60 % 
Medie petiție pe inspector 26,4 8,9 � 196,6 

% 
Pe timpul controalelor au fost constatate 3162 de deficiențe în anul 2017, în scădere 

cu 12,8% față de anul 2016 când au fost constatate 3627 deficiențe. 
Media deficiențelor / control a fost de 2,77, aceasta fiind în creștere cu 75% 

comparativ cu anul 2016, când media a fost de 1,58 de deficiențe/control. 
Pe timpul controalelor au fost remediate 401 de deficiențe in anul 2017, față de 1049 

în anul 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu 61,7%. 
Din totalul deficiențelor constate au fost sancționate 1797, în scădere cu 20% față de 

anul 2016 când au fost constatate 2251. 
Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate un număr de 193 obiective 

puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu. 
2. Avizare - Autorizare 

 În anul 2017 au fost analizate un număr de 2206 de documentaţii de 
avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, în scădere 
cu 3,1% faţă de anul 2016 când au fost analizate 2278 documentații. 

Evoluție cantitativă 
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 2017 2016 2017 - 
2016 

Autorizații Securitate la Incendiu emise 127 154 � 17 % 
Autorizații Securitate la Incendiu respinse 170 203 � 16 % 
Autorizații Protecție Civilă emise 1 1 ct. 0 % 
Autorizații Protecție Civilă respinse 0 5 � 100 

% 
Avize Securitate la Incendiu emise 208 290 � 28 % 
Avize Securitate la Incendiu respinse 290 399 � 27,3 

% 
Avize Protecție Civilă emise 10 13 � 23 % 
Avize Protecție Civilă respinse 12 5 � 140 

% 
Nr. inspectori avizare - autorizare 3 3 ct. 0 % 
Total documentații instrumentate 821 1073 � 23 % 
Asistență tehnică de specialitate / adrese 
neîncadrare în prevederile HGR 571/2016, 
puncte de vedere PUG, PUZ, PUD, avize 
încadrare în parcelă 

1385 1205 � 15 % 

Total solicitări înregistrate  2206 2278 � 3,1 % 
Evoluție calitativă 
Medie documentații /adrese instrumentate pe 
inspector 

735,3 759,3 � 3,1 % 

 
3. Sancțiuni contravenționale 

 
Evoluție cantitativă 
 2017 2016 2017 - 

2016 
Sancțiuni contravenționale 1931 2278 � 15,2 

% 
Avertismente scrise 1450 1788 � 18,9 

% 
Amenzi contravenționale 481 490 � 1,8 % 
Cuantum amenzi (mii lei) 751,2 1494,3 � 49,7% 
Nr. agenți constatatori 5 14 � 64 % 
Evoluție calitativă 
Medie sancțiuni pe agent constatator 386,2 162,7 � 133,8 

% 
Medie cuantum pe amendă (mii lei) 1,56 3,04 � 48,6% 

 
Cuantumul total  al amenzilor aplicate în 2017 este de 712.200 lei, ceea ce reprezintă 

o scădere cu 49,7% comparativ cu anul 2016.  
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In anul 2017 au fost aplicate un număr de 1450 avertismente, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 18,9% comparativ cu anul  2016 când au fost aplicate 1788. 

Au fost aplicate 481 amenzi contravenționale in anul 2017, în scădere cu doar 1,8% 
comparativ cu 490 amenzi aplicate în anul 2016. 

 
4. Activități de informare preventivă 

Pe timpul controalelor au fost executate si activități de informare preventivă la 387 
de operatori economici, 270 de instituții și 23 de localității în 2017,  
     Au fost instruiți cu privire la modul de comportare în cazul producerii unor situații de 
urgență un număr de 7436 de persoane din cadrul operatoriilor economici, 14.005 de 
persoane din cadrul instituțiilor și 540 de persoane din structura unităților administrative.  

 Au fost diseminate materiale de informare preventivă după cum urmează: 
- 2480 de afișe în 2017; 
- 77.000 flyere/pliante. 
 

C. PROGRAME DE INVESTIȚII 
În anul 2017 s-a investit suma de 157,50 mii lei pentru achiziția de servicii de 

proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Poligon pentru 
pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi 
Republica Moldova”, în vederea aprobării unui proiect în cadrul Programului Operaţional 
Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 
 
 
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași 
 
 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 poliţie 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; 
- iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune; 
- trasarea sarcinilor 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.  
 

În cadrul cooperării interinstituţionale în cadrul M.A.I. în sistem integrat 
s-a pus accent pe schimbul de date şi informaţii şi s-a realizat prin întocmirea şi punerea în 
aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de 
Imigrări, I.J.J., S.J.I.P.I. şi Unitatea Specială de Aviaţie în domeniul prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării 
cu structurile M.A.I. În acest context au fost derulate 1.013 misiuni comune (9 cu Biroul 
Imigrări Iaşi, 400 cu I.J.J.Iaşi, 2 cu I.S.J.U. Iaşi şi 602 cu Poliţia Naţională). 
 Cooperarea interinstituţională cu alte structuri de aplicare a legii, s-a 
realizat prin întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu 
autorităţile cu atribuţii la controlul de frontieră şi în zona de frontieră: D.R.A.O.V., Garda 
Financiară, Direcţiile judeţene de Sănătate Publică, Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A., 
I.S.C.T.R. şi Autorităţile administraţiei publice locale. Au fost planificate şi executate 5 
misiuni comune (3 cu D.R.V. Iaşi şi 2 cu Oficiul Fitosanitar Iaşi). 
 

* Situaţia statistică comparativă 2016/2017 este prezentată în tabelul alăturat. 
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Structuri de cooperare/  
Nr.misiuni comune 

Din cadrul M.A.I. Alte 
instituţii 

TOTAL 

2016 772 14 786 
2017 1.013 5 1.018 
Evoluţie numerică şi procentuală + 241 / + 31% - 9 / - 64% + 232 / + 

30% 
Creşterea numerică a misiunilor comune în sistem integrat se datorează în principal 

punerii în aplicare a Planului comun de acţiune CONTRABANDA  2017. 
 
Din punct de vedere infracţional, principalele ameninţări în zona de competenţă 

sunt migraţia ilegală şi contrabanda cu bunuri accizabile, în special cu ţigarete. Evoluţia 
indicatorilor situaţiei operative în anul 2017, comparativ cu 2016, se prezintă astfel: 

Tip de indicator al situaţiei operative 2016 2017 
Evoluţie 
numerică şi 
procentuală 

Evenimente înregistrate 252 303 + 51 / + 20%  
Infracţiuni constatate 552 465 - 87 / - 16 % 
Infracţiuni de trecere ilegală a frontierei 
de stat 

32 19 - 13 / - 41% 

Infracţiuni de contrabandă şi asimilate 219 112 - 107 / - 49% 
Contravenţii aplicate 1.032 988 - 44 / - 4% 
Ţigări confiscate (pachete) 194.164 189.750 - 4.414 / - 2% 
Auto furate descoperite 6 7 + 1 / + 17% 
Auto indisponibilizate 54 33 - 21 / - 39% 
 
 Poliția Locală Iași  
 
Consolidată ca forţă de ordine şi linişte publică, ale cărei acţiuni au efect direct asupra 
gradului de asigurare a ordinii şi liniştii publice, Poliția Locală Iași a avut ca prioritate 
implicarea activă în viaţa cetăţenilor, asigurarea unui serviciu public de calitate în interesul 
comunitătii locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale 
şi a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2011 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Poliţiei Locale. Un rol important în realizarea atribuţiilor de serviciu, pe linia asigurării ordinii 
şi liniştii publice în zonele de responsabilitate, l-au avut raporturile de cooperare stabilite de 
Poliţia Locală Iaşi, cu celelalte instituţii ale statului – Poliţia Română, Jandarmeria Română, 
cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale – Primăria Iaşi şi direcţiile subordonate, 
Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi. 

 
Evoluția plăților efectuate pentru ordine publică și siguranță națională, 

2016-2017 
 

 

2,7% - 
Ponderea 

cheltuielilor 

realizate în 
2017 în totalul 

plăților 

efectuate. 
Grad de 

realizare 98,8% 

Au crescut cu  

29,0% față de 

2016 
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Evoluția bugetului de venituri și cheltuieli alocat Poliției Locale Iași,2016-

2017 

 
Dinamica numărului de procese verbal întocmite de Poliția Locală Iași, 

2016-2017 
 

Evoluția activității contravenționale – Poliția Locală, 2016-2017 
 2016 2017 Evoluție 

Denumire număr număr număr % 

Procese verbale: 25.669 30.231 +4.562 +15,1 
- amenzi 17.869 19.406 +1.537 +7,9 
- avertismente 7.800 10.825 +3.025 +27,9 

Procese verbale: 25.669 30.231 +4.562 +15,1 
- Legea nr. 61/1991 mod. 4.318 5.103 +785 +15,4 
- Legea nr. 12/1990 1.471 1.484 +13 +0,9 
- Legea nr. 38/2003 0 115 +115 : 
- Legea nr. 50/1991 110 77 -33 -42,9 
- O.U.G. nr. 195/2002 9.952 14.636 +4.684 32,0 
- O.G. nr. 97/2005 0 1.414 +1.414 : 
- O.G. nr. 99/2000 516 849 +333 39,2 
- H.C.L.M. Iaşi 7.578 6.553 -1.025 -15,6 
- Alte acte normative 1.724 0 -1.724 : 

TOTAL 25.669 30.231 +4.562 15,1 

 
Evoluția valoarea sancțiunilor aplicate, 2016-2017 

Valoarea sancţiunilor aplicate a fost de 5.807.336 lei, cu 810.213 lei mai mare față de anul 
2016. Din totalul de 19.406 amenzi au fost trimise pentru luare în debit către Direcția 
Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași 8.201 procese-verbale, iar către alte 
primării și direcții de finanțe publice locale 9.185 procese-verbale. 

A crescut cu  

28,7% față de 

2016 
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2.5. Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități 

 

I. Consideraţii generale privind activitatea desfășurată în domeniul protecției 
copilului și a persoanelor cu dizabilități 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu 
personalitate juridică, sub autoritatea  Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la 
nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţeane de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020,  aprobată  prin Hotărârea Consiliului 
judeţean Iaşi  nr 285/30.09.2014. 
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Iaşi nr. 170/17.05.2017 s-a aprobat înființarea serviciilor 
sociale, aprobarea capacității și statelor de funcții ale acestora și aprobarea Organigramei 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași 

II. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului 
 
A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie 
A.1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament  
 

Tabel 6. Copii în sistem rezidenţial (2007 –  2017) 
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Evolutia numarului de copii in sistem rezidenţial 

in perioada 2007-  2017

CP de tip clasic CP pt. copil cu handicap

 

Tip centru 
de 
plasament 

Dec. 
2007 

Dec. 
2008 

Dec. 
2009 

Dec. 
2010 

Dec. 
2011 

Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
2017 

Centre 
pentru 
copilul cu 
nevoi 
sociale 

490 491 483 473 480 483 466 505 434 500 454 

Centrele pt. 
copil cu 
handicap 

1191 1132 1159 1130 1052 1057 856 766 696 547 448 

Total copii 
in CP 

1681 1623 1642 1603 1532 1540 1322 1271 1130 1047 902 
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Figura 1. Evoluţia numărului de copii în sistem rezidenţial (2007- 2017) 
 

Tabel 7. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe centre de plasament (ianuarie- 
decembrie 2017) 

NNr
. 
crt. 

Centrul de 
plasament 

Existent 
la 1 ian. 
2017 

Intrări 
Intrari 
prin 
transfer 

Ieşiri 

Iesiri 
prin 
transfe
r 

Existent 
la 31 dec 
2017 

1 CSS Sf. Andrei 67 60  56  71 
2 CSS Bucium 119 26  35  110 
3 CSS Veniamin 

Costache 
96 1  33  64 

4 CSS Sf Nectarie 67 6  10  63 
5 CSS Bogdana 113 15  36  92 
6 CSS M Sadoveanu 

Paşcani 
78 23  23 26 52 

7 CSS I Holban 139 7  55  91 
8 CSS CA Rosetti 146 16  40  122 
9 CSSC Tg Frumos 138 29  55  112 
10 CSS Sf. Nicolae 

Paşcani 
32 6  0  38 

11 Centrul rezidential 
Lizuca 

20 16  12  24 

12 Centrul rezidential 
Sf Stelian Pascani 

0 30 26 26  30 

13 Centrul de tip 
familial Verseni 

32 3  2  33 

 TOTAL 1047 238 26 383 26 902 
 
Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial, 140 sunt plasamente în regim de urgenţă 
(decizie de urgenţă sau ordonanţă preşedinţială) 
 

 
Figura 2. Distribuţia pe vârste a copiilor din sistemul rezidenţial (31 dec. 

2017) 
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Tabel 8. Externările din centrele de plasament ale DGASPC (ianuarie – 31 
decembrie 2017) 

Tip centru de plasament Externări CP 
ianuarie – 31 decembrie 2017 

Centru de plasament pentru copii cu nevoi 
sociale 

167 

Centru de plasament pentru copilul cu 
handicap 

216 

Total dezinstituţionalizări 383 
 
Încetările de măsură de protecţie de tip rezidenţial din centrele de plasament ale DGASPC în 
perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:  

• 72 reintegrări în familia naturală/extinsă 
• 86 plasament la asistent maternal profesionist/plasament familial 
• 147 încetarea măsurii de protecţie după împlinirea vârstei de 18 ani, din care: 

o 77 reintegrare în familie 
o 57 integrare individuală în comunitate/preluaţi pe proiecte de integrare 

socio-profesională/preluare centre multifuncţionale 
o 13 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi 

• 76 plasamente in alte servicii de tip rezidenţial 
• 2 alte situatii 

Ponderea tipurilor de încetări de măsură de protecţie de tip rezidenţial în 

totalul de 383, în anul 2017

18.6%

20.2%

8.6%

6.3%

3.4%

19.9%

38.5%

0.5%

22.5%

Reintegrari in familie

Ef.legii-reintegrare

Ef.legii-integrare indiv. In comunitate

Ef.legii prelure multifunctional, ISJ

Ef.legii-preluare rezidential adulti

Plasamente alternative familiale

Alte situatii

Plas alte serv.rezidentiale

 
Figura 3. Încetări de măsură de protecţie din sistem rezidenţial pe tipuri de 

măsuri 
 

A.2. Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz  
Serviciul Management de Caz (SMC) este un serviciu infiinţat în structura DGASPC Iaşi, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010, prin comasarea serviciilor cu 
competenţe în instituirea şi monitorizarea măsurilor de protecţie specială.  
Misiunea SMC o constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi 
protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea şi 
monitorizarea implementării Planului Individualizat de Protectie până la 
închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie, îmbunătăţirea calităţii vieţii 
copiilor din sistemul de protecţie şi diminuarea perioadei de separare de familie, 
concomitent cu formarea continuă a personalului în vederea optimizării vieţii 
copiilor, în conformitate cu legislaţia aprobată. 
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Dintre activităţile Serviciului Management de Caz (3 compartimente) si Centrelor 
de servicii sociale  pot fi menţionate următoarele: 
� Au fost instrumentate, analizate, verificate şi prezentate in Comisia pentru 

Protectia Copilului Iasi (CPC Iasi) sau inaintate catre instanta peste 500 de  cazuri, 
(instituire masura de protectie in plasament familial, asistenta maternala, centre de 
servicii sociale, mentineri masuri de protectie speciala la dobandirea capacitatii depline 
de exercitiu, incetari masuri de protectie speciala prin reintegrarea familiala, revenirea in 
familie sau integrare socio-profesionala, inlocuiri de masuri de protectie speciala, atestari 
si reatestari ale asistentilor maternali profesionisti, respingeri cereri de atestare, eliberari 
avize favorabile pentru masuri de protectie speciala in judetul Iasi si solicitari eliberari 
avize favorabile in alte judete, diverse informari). 

� Au fost efectuate peste 500 de deplasari în teren în vederea soluţionării sau 
monitorizării cazurilor aflate în evidenţă  (atestare/reatestare asistenti maternali 
profesionisti, evaluare în vederea instituirii unei măsuri de protecţie, monitorizare 
evoluţie copii aflati în plasament familial, în regim de asistenţă maternală, centre de 
servicii sociale sau supraveghere specializată, evaluare în vederea reintegrării, 
participare la comisii de cercetare disciplinară , participare la seminarii, conferinte, 
ateliere de lucru atat in scopul reprezentarii D.G.A.S.P.C.Iasi si promovarii serviciilor, cat 
si in scopul perfectionarii profesionale); 

� Au avut loc mai multe ECENIMENTE SPECIALE INITIATE SI DESFASURATE,  dupa 
cum urmeaza:  

• 15 Mai – a fost marcata Ziua Internationala a Familiei. Au fost 
organizate intalniri intre copii aflati in centrele de servicii sociale si parintii 
acestora sau cu membri ai familiei extinse, precum si intre fratii din sistemul 
de protectie, intalniri intre AMP si selectarea din randul acestora a unor 
vorbitori care sa prezinte provocarile si satisfactiile muncii de AMP (familii 
substitut), ateliere de lucru si mese rotunde cu specialistii din sistemul de 
protectie, dezbateri pe tema familiei, ziua portilor deschise in centrele de 
servicii sociale. Actiunea a avut ca scop facilitarea reluarii, mentinerii si 
consolidarii legaturii dintre copii si familia biologica sau extinsa. 

• 1 Iunie – a fost marcata Ziua Internationala a Copilului. DGASPC Iasi a 
organizat la sediul D.G.A.S.P.C.Iasi Ziua copilului,  la care au participat copiii 
din sistemul de protectie. Alaturi de copii s-au aflat si voluntarii Asociatiei 
Speranta pentru Ingerasi, asociatie care a avut si rol de sponsor alaturi de 
Organizatia Salvati Copiii Iasi, Grupul Zambetul nostru, Kids Mania Iasi, Mc 
Donalds, AMP Cucu Alexandru din com. Schitu Duca. Totodata, au fost 
premiati copiii cu rezultate deosebite, premiile in bani fiind oferite de catre 
reprezentanti ai institutiilor publice si private (Consiliul Judetean Iasi, AJPIS, 
D.G.A.S.P.C.Iasi, Organizatia Salvati Copiii, Asociatia Speranta pentru Ingerasi) 

• Au fost organizate tabere pentru copiii din sistemul de protectie,  la care 
au participat  peste 100 copii din sistemul de protectie, ca recompensa 
pentru rezultatele obtinute la invatatura si disciplina, tabere organizate  la 
Muncel si la Praid. A fost onorata si invitatia la Tabara de vara pentru 
cercetasi “Predeal 2016”organizata de Ministerul Apararii Nationale in 
parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, desfasurata sub deviza: “Fii 
cel mai bun! Fii la inaltime!”la care a participat un tanar ocrotit in cadrul 
Modulului de Excelenta din cadrul CSC Bucium.  

• Festivalul International Bucuria Lecturii desfasurat in perioada 2.04-
24.04 in colaborare cu Liceul Teoretic C.Alecsandri Iasi, Federatia 
Internationala a Comunitatilor Educative din  Romania – Filiala Iasi, 
Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale  Iasi si Editura 
Gama Iasi au organizat, in luna aprilie, campania de promovare a 
lecturii in randul copiilor si tinerilor, bucuria lecturii. Evenimentul se 
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inscrie in cadrul Festivalului National al Cartii pentru Copii, editia a 
XIII a . Scopul campaniei “Bucuria lecturii” este de a promova lectura de 
carte la elevi în vederea cresterii performanţelor şcolare, dezvoltării unor 
capacităţi dintre cele mai diverse: înţelegerea sensurilor din context, 
înţelegerea conceptelor şi a imaginilor abstracte, capacitatea de a memora şi 
imagina, precum şi un nivel ridicat de maturizare emoţională şi intelectuală. 
Pentru copii, dezvoltarea unei bune competenţe de lectură este esenţială. Ei, 
mai mult decât adulţii de astăzi, vor avea nevoie de disponibilităţi sporite în 
domeniul complexităţii scrise. Copilăria, adolescenţa şi post-adolescenţa sunt 
perioade optime ale învăţării, iar copilul-cititor de azi va deveni adultul-cititor 
de mâine. Accesul liber la lectură şi, pe aceasta bază, la informare şi 
cunoaştere se impune în societatea modernă ca unul dintre drepturile 
fundamentale ale copilului. În acest context, apărarea dreptului la lectură şi 
actul ca atare se înscriu între cerinţele acţiunii sociale.Astfel, In centrele de 
servicii sociale au avut loc pana la data de 24.04.2017 actiuni la care sunt 
invitati colegii de scoala ai copiilor  din centrele de plasament si 
reprezentanti ai institutiilor partenere (tipuri de actiuni – prezentarea de 
carti, sezatoare literara, concurs de desene pe teme literare, vizita la Muzeul 
Literaturii Romane, confectionare semne de carte, editarea de reviste, 
ilustrarea unor carti s.a.). Lucrarile realizate de catre copiii participanti (90 
copii participanti) au fost evaluate de o comisie mixta formata din 
reprezentanti ai D.G.A.S.P.C.Iasi, F.I.C.E, Liceului V.Alecsandri Iasi, 
Universitatii de Arte G.Enescu, selectandu-se 40 de lucrari care au fost 
apreciate cu premii I, II, III, mentiuni, premii speciale si mentiuni 
speciale. Festivitatea de premiere a copiilor si de apreciere a 
activitatii personalului centrelor de plasament implicat in aceasta 
actiune a avut loc in data 5.mai.2017 la Casa de Cultura M.Ursachi Iasi.  

� S-a continuat perfectionarea profesionala a angajatilor D.G.A.S.P.C.Iasi 
(asistenti sociali, psihologi, psihopedagogi), cursurile au fost organizate atat in 
cadrul Centrului de  Perfectionare Galata cat si la sediul D.G.A.S.P.C.,  formatorii fiind 
atat din cadrul centrului cat si din cadrul serviciilor din aparatul propriu al 
D.G.A.S.P.C.Iasi si invitati din cadrul altor institutii; a avut loc si un important curs pe 
tema managementului de caz desfasurat de catre Fundatia SERA, destinat unui nr. de 
50 de specialisti manageri de caz.  

� S-au initiat si organizat cursuri de formare continua pentru asistentii maternali 
profesionisti. Cursurile de perfectionare au fost organizate in urma identificarii 
nevoilor AMP : curs de specializare pentru asistentii maternali care ocrotesc 
copii cu nevoi speciale 23-27.10.2017 CFP Galata – 10 cursanti si cursuri de 
specializare pentru asistentii maternali profesionisti care ocrotesc 
pre/adolescenti (21-23.02.2017, 6-8.03.2017, 14-17.02.20170). Aceste cursuri au 
fost organizate in cadrul Centrului de Perfectionare Galata, CSS Tg.Frumos si Primaria 
com. Raducaneni,  formatorii fiind atat din cadrul centrului cat si din cadrul serviciilor 
din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C.Iasi, au participat si invitati din cadrul altor 
institutii, la curs au fost perfectionati aproximativ 60 de asistenti maternali 
profesionisti; cursuri de educatie parentala pentru asistentii maternali in 
cadrul Proiectului Oportunitati pentru adolescenti. -formator Maria Buiciuc, la aceste 
cursuri au participat 20 de AMP, iar cursurile s-au tinut la CFP Galata 

� Au fost evaluati voluntari individuali, care  activeaza in centrele de servciii sociale 
si in cadrul CJIS (activitati de timp liber cu copiii/tinerii, meditatii, activitati de 
socializare, invatare limba engleza, lucru pe calculator, s.a.)  

� A continuat colaborarea cu Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi peste 200 de studenti 
realizand stagii de practica in cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi – aparatul propriu si centrele de 
servicii sociale subordonate; 
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� A avut loc intalnirea anuala cu reprezentantii Fundaţiei Blue Heron din 
S.U.A.California fundatie care sustine financiar şi prin mentorat  un număr de 14 
studenţi si masteranzi care se află ocrotiţi în sistemul de protectie al 
D.G.A.S.P.C.Iasi si totodata a avut loc interviul de selectie cu alti 7 potentiali bursieri;  

� Au fost realizate demersurile premergatoare dezinstitutionalizarii copiilor in cadrul 
ANPDCA de dezinstitutionalizare - Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a 
copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate 
- SIPOCA2”, proiect al carui principal obiectiv este gasirea soluţiilor de reintegrare în 
familii a copiilor institutionalizati, in contextul în care Romania s-a angajat, in fata 
organismelor europene, sa inchida centrele de plasament pana in 2020. Pana in 
prezent in cadrul a 4 centre de servicii sociale (Bogdana Bogdanesti, Sf Stelian, CA 
Rosetti si Bucium) au inceput activitatile de evaluare a beneficiarilor, familiei si 
comunitatii. 

� A continuat procesul de redimensionare a centrelor de servicii sociale in 
colaborare cu HHC Romania (CSS Tg Frumos, CSS I Holban si CSS V Costache Iasi) 

� S-au initiat o serie de conventii de colaborare cu institutii publice si private, in 
scopul eficientizarii activitatii si optimizarii calitatii vietii benefciiarilor (ex. conventii 
initiate cu ISJ Iasi, FICE Romania, ADPS Iasi, ProLife, PNT Iasi etc.) 

� S-au revizuit ROF-urile pe fiecare centru de servicii sociale si s-a suspus 
aprobarii Consiliului Judetean noua organigrama privind serviciile sociale 
subordonate D.G.A.S.P.C.Iasi 

� Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi 
(D.G.A.S.P.C.Iasi) in parteneriat cu Federatia Internationala a Comunitatilor 
Educative - FICE-România, Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor 
Sociale Iasi (A.D.P.S.Iasi) si Liceul Teoretic Casile Alecsandri Iasi, cu 
implicarea activa a  Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, au participat la 
Campania internationala intitulata "19 DaLs of Activism Prevention abuse 
and violence against Children/Youth" ("19 Zile de activism în scopul 
prevenirii abuzului si violentei fata de copii si tineri").In 2017, tema 
campaniei a fost reprezentata de  “Practicile traditionale daunatoare pentru 
copii”. Campania s-a desfasurat în perioada 1-19 noiembrie 2017. Cele 19 zile ale 
Campaniei Internationale sunt o initiativa a WWSF (Women's World Summit 
Foundation - initiata de Fundatia Summit-ul Femeilor Lumii, (WWSF) – Sectiunea 
Copii - Tineret, cu sediul la Geneva).In aceasta perioada, in fiecare zi din cadrul 
acestei campanii, la sediul D.G.A.S.P.C.din Iasi, in centrele subordonate si in 
institutiile de invatamant care au fost receptive la apelul lansat, au avut loc 
activitati specifice (dezbateri, intalniri cu specialisti, concursuri tematice, expozitii 
de desene si de fotografii, ateliere de lucru etc.), la care au fost invitati sa 
participe copiii din sistemul de protectie speciala, reprezentanti ai 
Consiliului Judetean al Elevilor si ai Consiliului Consultativ Judetean al 
copiilor din sistemul de protectie speciala, reprezentanti ai autoritatilor 
locale si ai societatii civile, cadre didactice, psihologi, medici, juristi, preoti, 
asistenti sociali .  Scopul campaniei 2017 a fost  de constientizare asupra 
unor forme de practici traditionale (inclusiv culturale) care sunt 
daunatoare copiilor si de a identifica anumite cai de actiune pentru 
limitarea acestora.Accentul s-a pus pe constientizarea asupra riscurilor 
unor practici religioase inadecvate copiilor (posturi indelungate, exorcizari, 
alte ritualuri de indepartare a duhurilor rele etc.), a logodirii sau casatoriile 
timpurii ale copiilor (in unele comunitati de romi) precum si abuzurile 
emotionale generate de preferintele, in anumite comunitati, pentru copiii 
de sex masculin. De asemenea, au fost derulate si actiuni care sa vizeze 
cadrul general de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si 
tinerilor (de exemplu campanii de prevenire a consumului de substante 
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ilicite, a traficului de persoane, a bullLing-ului a abuzului si neglijarii etc.). 
Dintre titlurile evenimentelor mentionam Farmece, descantece, versus 
credinta in Dumnezeu, Copilul crestin, intre traditional si modernism. 
Consecintele superstitiilor asupra copilului, Mariajul timpuriu, practica 
traditionala daunatoare ?, Medierea conflictelor intre tineri, Pedepsele 
fizice – metode de disciplinare a copilului ? , Consecintele abuzului asupra 
copilului. Practici de reabilitare, Practicile traditionale – o valoare culturala 
su o limita in dezvoltarea personala? 

� In data de 20 noiembrie, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor 
Copilului, a avut loc la Ateneul din Iasi, spectacolul: Exprima-te, Ai dreptul!, 
unde copiii si tinerii ocrotiti in sistemul de protectie au prezentat momente artistice 
(scenete, recitari poezii, dansuri tematice), care au reflectat drepturile prevazute in 
Conventia cu privire la drepturile Copilului.  

� La nivelul fiecarei unitati rezidentiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi au fost  organizate 
serbari specifice sarbatorilor de iarna, iar colaboratorii DGASPC Iasi, persoane 
fizice si juridice   au oferit cadouri copiilor sub forma de sponsorizari, daruri manuale. 

� Au fost revizuite procedurile operationale din cadrul SMC si CSS si, 
respectiv, elaborate noi proceduri 

� Au fost depuse la CAPA un numar de 71 de dosare cu propunerea de 
deschidere a procedurii de adoptie pentru copiii sin sistemul de protectie 
speciala; dintre acestea, pentru 28 s-a hotarat deschiderea procedurii de 
adoptie si 43 se afla inca pe rolul instantei 

� În cursul anului 201, au fost instituite 77 de măsuri de supraveghere specializată 
pentru copilul care săvârșește fapte penale dar nu răspunde penal – 71 prin 
hotărârea CPC și 6 prin Sentință Civilă  

� In cadrul centrelor de servicii sociale au fost desfasurate, in principal,  
urmatoarele activitati :  

• Activitatea de asistenta sociala ( anchete sociale, realizare intrevederi cu 
parintii/altii semnificativi, deplasari in interes de serviciu, interventii in echipa 
Telefonul copilului, reevaluare planuri prevazute de legislatie, monitorizare 
copii aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi ) ; 

• Activitatea psihologica (evaluari psihologice, revizuiri planuri prevazute de 
legislatie, consiliere, mediere conflicte, alte demersuri specifice, monitorizare 
copii aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi, interventii in echipa 
Telefonul copilului ) ; 

• Activitatea psihopedagogica (evaluari psihopedagogice, programe 
abilitare/reabilitare,   participare la activitati recreative, reevaluare planuri 
prevazute de legislatie, , interventii in echipa Telefonul copilului); 

• Activitati logopedice (terapie specifica logopedica, stimulare senzoriala, 
evaluare logopedica, stabilire relatii terapeutice pentru copiii nou preluati,  
interventii in echipa Telefonul copilului.); 

• Activitati kinetoterapeutice (terapie fizica la sala de kinetoterapie, 
evaluare motorie, terapie fizica.); 

• Activitati medicale (supravegherea starii de sanatate, examinari medicale 
afectiuni acute, internari spital, administrare medicamente, triaj 
epidemiologic.); 

• Activitati educative de recreere si socializare (realizarea interventiilor 
prevazute in planurile specifice, excursii, drumetii, jocuri, alte tipuri de 
activitati, sarbatorirea zilelor de nastere a copiilor, cu invitarea parintilor); 

• Activitati manageriale si administrative (igienizarea zilnica a spatiilor, 
aprovizionarea cu alimente si materiale, reparatii, igienizari, reamenajare 
spatii,  activitati de optimizare a conditiilor din centre, pregatirea pentru 
iarna); 
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A.3. Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial  
 

Tabel 9. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie în măsuri de tip familial (2010-  
2017) 

Tip măsura 
protecţie 

Dec. 
2010 

Dec. 
201
1 

Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
201
7 

Plasament 
familial din care: 

1239 1215 1183 1183 1060 1034 953 935 

Plasament la rude 
până la gr IV 

1078 1038 994 989 881 842 749 713 

Plasament la altă 
familie/persoană 

161 177 189 194 179 192 204 222 

Plasament 
asistent 
maternal 

1199 1193 1171 1267 1289 1319 1425 1486 

Tutele 78 60 54 46 42 42 0 0 

TOTAL 2516 246
8 

2346 2496 2391 2395 2378 242
2 

 
Tabel 10. Structura plasamentelor în asistenţă maternală (2010 –  31 Dec 

2017)  

Tipuri de caz Dec.  
2010 

Dec. 
 2011 

Dec. 
 2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
2017 

Asistenţi maternali cu 
copii în plasament, din 
care: 
cu 1 copil în plasament 
cu 2 copii in plasament 
cu 3 copii in plasament 
cu 4 copii in plasament 
cu 5 copii in plasament 

847 
 
512 
319 
15 
1 

795 
 
425 
345 
22 
3 

768 
 
384 
362 
20 
2 

782 
 
325 
430 
26 
1 

809 
 
356 
432 
20 
1 

804 
 
329 
439 
32 
4 

807 
 
249 
503 
50 
5 

810 
 
204 
543 
57 
5 
1 

Asistenţi maternali care 
ocrotesc copii cu nevoi 
speciale 

249 242 191 184 201 199 182 169 

Copii aflaţi in 
plasament la asistent 
maternal profesionist 

1199 1193 1171 1267 1289 1319 1425 1486 

Copii cu nevoi speciale 
aflaţi in plasament la 
asistenţi maternali  

260 254 198 192 206 217 197 187 
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Figura 4. Distribuţia pe vârste a copiilor din asistenţă maternală (31 

decembrie 2017) 
 
Tabel 11. Distribuţia asistenţilor maternali cu copii în plasament după 

mediul de provenienţă 
Număr total U R 
810 168 642 

 
Tabel 12. Distribuţia după gen a asistenţilor maternali cu copii in 

plasament 
Număr total F M 
810 685 125 

 
În cursul anului 2017 au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de protecţie de 
tip familial: 
 
♦ Plasamente la asistent maternal profesionist – 288 din care 45 copii provin din 

plasament la alţi asistenţi maternali, 141 din centrele de plasament, 7 din centrul 
maternal, 20 din maternităţi, 7 din Spitalul de Copii „Sf. Maria”, 43 din familia naturala 
si 25 din plasament familial. Din cele 288  plasamente instituite în cursul anului 2017, 
186 au fost plasamente în regim de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori 
ordonanţă preşedenţială. 

♦ Atestări de asistenţi maternali profesionişti – 19; reatestări de asistent maternal 
profesionist - 250 

♦ Revocări de plasamente la AMP: 228. Revocările pe tipuri de masuri:   
 
- 44 adoptii nationale  
- 45 plasament la alţi asistenti maternali  
- 36  încetare măsură la implinirea varstei de 18/26 ani cf.legii  
- 6 reintegrări 
- 52 plasamente familiale  
- 44 plasamente in sistem rezidenţial   
- 1 alte situaţii  (instituire tutela ) 
♦ Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane –  149 din 

care 73 la rude până la la gradul IV, respectiv 76 plasamente la alte persoane sau 
familii.(70 proveniti din familia naturala, 55 din AMP, 19 din CP/CPRU, 4 din PF, respectiv 
tutela) Din totalul plasamentelor, 71 au fost plasamente în regim de urgenţă. 
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♦ Revocări plasamente familiale – 164, din care 113 de la rude până la gradul IV, 
respectiv 51 de la alte persoane. Revocările pe tipuri de măsuri:  

- 3 adopţii  
- 98 incetarea măsurii la împlinirea vârstei de 18/26 ani cf. legii  
- 20 reintegrări  
- 41 plasamente de tip familial şi rezidenţial 
- 2 alte situatii 
 
1. Intrari în măsuri de protecţie în anul 2017 

Provenienţa la intrarea în 
sistemul de protecţie pentru 
cazurile noi 

Nr.crt Măsura de 
protecţie 

Număr 
total 
intrări în 
anul 
2017, din 
care 

Număr 
intrări 
din altă 
măsură 
de 
protecţie 

Număr 
intrări 
cazuri noi în 
sistemul de 
protecţie 

Familie/ 
mediul 
stradal 

Maternita
te 

Spita
l 

1 Centre de 
plasament ale 
DGASPC 

238 151 87 73 4 10 

2 Centre de 
plasament ale 
OPA 

17 11 6 6 0 0 

3 CPRU/Adapost 180 27 153 148 4 1 
4 Asistenţă 

maternală 
288 218 70 43 20 7 

5 Plasament 
familial 

149 78 71 71 0 0 

 Total 872 485 387 341 28 18 
 
Față de anul 2016 când s-au înregistrat 401 cazuri noi de intrai în sistemul de protecție, în 
cursul anului 2017 s-a înregistrat o scadere a numărului de intrari cu  4%  
 
 
2. Încetări de măsuri de protecţie în anul 2017 

Număr încetări cu părăsirea 
sistemului de protecţie prin 

Nr.crt Măsura de 
protecţie 

Număr 
încetări 
de măsuri 
de 
protecţie 
în anul 
2017, din 
care 

Număr 
încetări cu 
stabilirea 
altei 
măsuri de 
protecţie 

Număr 
încetări 
cu 
părăsirea 
sistemului 
de 
protecţie 

Ef 
legii 

Reintegrar
e  

Alte sit 

1 Centre de 
plasament ala 
DGASPC 

383 162 221 147 72 2 

2 Centre de 
plasament ale 
OPA 

24 5 19 16 3 0 

3 CPRU/Adapost 162 140 22 2 20 0 
4 Asistenţă 

maternală 
228 141 87 36 6 45 

5 Plasament 
familial 

164 41 123 98 20 5 

 Total 961 489 472 299 121 52 
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Din numărul total de încetări de măsuri de protecţie – 961 cazuri în anul 2017 (față de 920 
în anul 2016) ,  un număr de  472  au părăsit sistemul de protecţie (  față de 457 în anul 
2016).     
 
B. Adopţie şi postadopţie 

Activitatea Compartimentului Adopţie şi Postadopţie al DGASPC Iaşi urmărește 
promovarea, asigurarea serviciilor specializate privind Adopţia, definită ca actul juridic prin 
care se asigură copiilor aflaţi în sistemul de protecţie dreptul la o familie proprie, definitivă. 

În acest sens, specialiştii Compartimentului au activităţi specifice precum: 
 

a) Desfășurarea de campanii mass-media cu privire la programul national de 
adopție, organizarea de acțiuni și campanii de promovare a adopţiei naţionale, în 
vederea recrutării persoanelor/familiilor adoptatoare din rândul comunitații și a 
promovării adopţiei copilului greu adoptabil (de exemplu, de vârstă mare, cu nevoi  
speciale sau grupe de fraţi). Astfel, cu ocazia Zilei Familiei, 15.05.2017, au avut 
loc intâlniri între familii adoptatoare, asistenti maternali profesionisti, familii de 
plasament, cu mediatizarea activitații, cu ocazia zilei de 02.06.2017, “Ziua 
Adopției”, s-au desfăşurat întâlniri cu familii potenţial adoptatoare şi familii 
adoptatoare aflate în diferite etape ale adopţiei. De asemenea, noile modificări 
legislative din domeniul adopției au fost prezentate comunității prin interviuri în  
massmedia. 

  b)  Atestarea familiilor/persoanelor apte să adopte, respectiv: 
� identificarea persoanelor/familiilor cu reşedinţa in Romania care doresc să 

adopte; 
� evaluarea psiho-socială, a abilităţilor parentale a persoanelor/ familiilor 

potenţial adoptatoare ; 
� pregătirea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, prin cursuri de formare 

privind statutul de parinţi adoptatori 
� atestarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, care întrunesc condiţiile 

socio-psiho-materiale si deţin capacităţi parentale,  conform Legii  nr.273/ 
2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

� asigurarea, la cerere, de consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea 
serviciilor în domeniul adopţiei şi colaborarea cu alte instituţii responsabile 
pentru a facilita accesul persoanelor la aceste servicii;  

c) Cresterea numărului de copii adoptaţi 
a) Deschiderea procedurii de adopţie, respectiv clarificarea situaţiei juridice 
pentru copiii a căror Plan Individualizat de Protecție (PIP)  are ca finalitate adopţia, 
respectiv : 

� informarea şi consilierea familiilor naturale ale copiilor a căror Plan 
Individualizat de Protecţie prevede adopţia, în vederea exprimării în cunoştinţă 
de cauză a acordului cu privire la deschiderea procedurii de adopţie; 

� informarea şi consilierea părinţilor în vederea exprimării consimţământului în 
cazul adopţiei copilului de către soţul/soţia părintelui firesc; 

� informarea, consilierea copilului, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, 
cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate în vederea adopţiei sale; 

� informarea, impreună cu managerul de caz al copilului, al specialistilor din 
centrul de plasament sau, după caz, asistentul maternal ori persoana/familia la 
care copilul se află în îngrijire  cu privire la iniţierea procedurilor de adopţie; 



Pagina 185 din 233 
 

� întocmirea documentaţiei specifice şi asigurarea reprezentării în instanţă în 
toate cauzele care au ca obiect cererile care intră sub incidenţa Legii nr.273/ 
2004 privind procedura  adopţiei. 

d) Identificarea celei mai potrivite familii/persoane adoptatoare pentru copiii 
eligibili pentru adopţie 

� derularea procedurii de potrivire teoretică la nivelul DGASPC Iasi și alte 
Direcții judeţene implicate, analizarea informaţiile referitoare la copil, la 
părinţii fireşti/familia extinsă şi la adoptator/familia adoptatoare; 

� derularea procedurii de potrivire  practică, pregătirea copilului, a 
adoptatorului/familiei adoptatoare şi a altor persoane de referinţă pentru copil 
şi organizarea de întâlniri între copil şi adoptator/familia adoptatoare, în 
vederea facilitării acomodării si mutării copilului in noua familie. 

e) Încredinţarea în vederea adopţiei a copiilor  adoptabili 
 

� sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea 
adopţiei; 

� urmărirea evoluţiei copilului încredinţat în vederea adopţiei şi a relaţiilor dintre 
acesta şi adoptator/familia adoptatoare; 

� oferirea de  sprijin adoptatorilor/familiilor adoptatoare, în vederea facilitării 
integrării copilului în noul mediu de viaţă: suport şi asistenţă de specialitate 
care să răspundă nevoilor identificate cu ocazia urmăririi evoluţiei copilului sau 
semnalate direct de către adoptator/familia adoptatoare ori, după caz, de 
către copil; 

� informarea şi consilierea acestuia/acesteia şi, după caz, a copilului, 
organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale, organizarea 
de grupuri de suport pentru copii şi părinţi; 

� consilierea, în vederea exprimării consimţământului la adopţie  a copilului care 
a împlinit vârsta de 10 ani. 

f) Încuviinţarea adopţiei, respectiv sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încuviinţarea 
adopţiei  copilului aflat în încredinţare în vederea adopţiei şi finalizarea adoptiei. 
g) Monitorizarea postadopţie 

� monitorizarea evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta si părinţii 
adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi 
identificării eventualelor dificultăţi ce pot să apară in această perioadă; 

� acordarea de suport şi asistenţă de specialitate adoptatului şi adoptatorilor, care 
să răspundă nevoilor identificate in timpul perioadei de monitorizare postadopţie 
sau semnalate direct de către cei adoptaţi ori de către persoana/familia 
adoptatoare ori, după caz, de către copil; 

� informare şi consiliere pentru copii si părinti;  
� organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale; 
� constituirea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi; 
� sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopţia sa. 

 
Astfel, în cadrul Compartimentului de Adopţii şi postadopţie se asigură servicii de evaluare, 
consiliere, informare, pregătire, reprezentare juridică şi monitorizare, destinate „Triadei 
Adopţiei”, respectiv copilului, familiei biologice şi familiei adoptatoare. 
Specialiştii compartimentului asigură identificarea, consilierea, evaluarea, pregătirea 
familiilor potenţial adoptatoare, pentru a îndeplini adecvat rolul de părinte al unui copil 
adoptat. 
Specialiştii compartimentului asigură serviciile destinate copilului aflat în sistemul de 
protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi familiei 
biologice a acestuia, copil pentru care este instituită o măsură de protectie specială, 
respectiv plasament familial, asistentă maternală şi centru de plasament sau tutelă. 
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Serviciile acordate urmăresc clarificarea situaţiei juridice a copilului, în vederea respectarii 
dreptului acestuia la o familie proprie, definitivă. În acest context se asigură: 
- consilierea familiei biologice anterior exprimării consimţământului la instanţă de judecata; 
- evaluarea psiho-socială a copilului; 
- informarea şi pregatirea acestuia în funcţie de gradul său de maturitate cu privire la 
adoptie; 
- identificarea celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copilul adoptabil, prin derularea 
procedurilor de potrivire teoretica si practica, atât la nivelul judetului Iasi cât si national, prin 
colaborarea cu celelalte Direcţii Generale de Asistenţă Sociala si Protecţia Copilului din ţară; 
- încredinţarea în vederea adopţiei a copilului pentru care s-a identificat cea mai potrivita 
familie adoptatoare și evaluarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi familia 
adoptatoare 
- sprijin familiilor adoptatoare în vederea facilitării integrării copilului în noul mediu de viaţă. 
În acest scop, se acordă suport şi asistenţă de specialitate care să răspundă nevoilor 
identificate cu ocazia urmăririi evolutiei copilului; 
- încuviinţarea adopţiei și  monitorizarea postadopţie privind evoluţia copilului adoptat şi a 
relaţiilor dintre acesta şi familia adoptatoare, consiliere, sprijin, activităţi postadopţie, în 
vederea  
asigurării unui climat familial afectuos și sigur, care să ajute copilul să se dezvolte potrivit 
potențialului său și mai ales să progreseze. 
 

După finalizarea perioadei de monitorizare postadopție, în activitatea Compartimentului 
se regăsesc și servicii de acordare de sprijin și suport persoanelor adoptate, care realizează 
demersuri vizând dezvăluirea identităţii părinţilor fireşti/rudelor biologice precum și  
consilierea şi pregătirea adoptatului/părinţilor fireşti/rudelor biologice în vederea contactării 
acestora din urmă. 
La finalul lunii decembrie 2017, din punct de vedere statistic, serviciile se regăsesc 
cuantificate astfel: 

� Cursuri pentru familii care doresc sa adopte organizate de către DGASPC Iaşi – 5 cursuri 
la care au participat 97 de persoane; 

� Atestarea ca familii/persoane adoptatoare –74, din care 68 sunt familii aflate la primul 
atestat, 6 familii au reânnoit atestatul  

� Înaintarea către instanţa de judecata în vederea deschiderii procedurii de adopţie prin 
Tribunalul Iasi – 71 cazuri; 

�  Clarificarea situaţiei juridice privind Deschiderea procedurii de adopţie prin Tribunalul 
Iasi-  28  cazuri; 

� Derularea procedurilor de potrivire teoretică si practică în vederea plasării copiilor la 
familii adoptatoare - 101 cazuri ; 

� Încredinţări în vederea adopţiei – 33 cazuri copii din care: 
� 25 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi, fiind 

încredinţaţi in vederea adopţiei familiilor adoptatoare aflate în evidenţa DGASPC  Iaşi  
� 4 cazuri copii provin din sistemul de protecţie DGASPC alte judeţe (ex. 

judeţul Vaslui, Botoșani), fiind încredinţaţi în vederea adopţiei familiilor adoptatoare din 
evidenţa DGASPC Iaşi. 

� 4 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi, fiind 
încredinţaţi in vederea adopţiei familiilor adoptatoare aflate in evidenţa DGASPC din alte 
județe. 

 
� Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor încredințați in vederea adopţiei si a 

relaţiilor acestora cu familiile adoptatoare – 29 cazuri;  
� Încuviințarea adopției naționale de către Tribunalul Iaşi – 27 cazuri; 
� Încuviințarea adopției internaționale de către Tribunalul Iaşi – 5 cazuri; 
� Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din familii adoptatoare – 78 cazuri; 



Pagina 187 din 233 
 

� Finalizare monitorizarea postadopţie și închidere cazuri – 44 cazuri 
 
C. 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 (Tg.Frumos, Hârlau, Andrieşeni, 
Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 1913 cazuri  copii instrumentate in anul 2017. 
Servicii de prevenire a abandonului : 
Echipa mobilă destinată asigurarii serviciilor de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru 
copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia - 63 beneficiari, in anul 2017 
 
Alte servicii de prevenire: 
A Centre de zi pentru copilul din comunitate – doua unităţi – cu 52 beneficiari in anul 
2017  

� Centru de zi Bucium –din cadrul Centrului de Servicii Sociale Bucium, centru 
specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din 
municipiul Iaşi şi comunele învecinate  

� Centrul de zi V Costache –din cadrul Centrului de Servicii Sociale Veniamin 
Costache, centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi şi 
delicvenţi proveniţi din familii defavorizate social ; 

   
B Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (8 unităţi) cu 
222 beneficiari in anul 2017.În cursul anului 2017, a fost înființat un nou centru de zi de 
reabilitare pentru copilul cu handicap  in cadrul proiectului “Echilibru – sprijin pentru familiile 
copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi” 

 
C Prevenirea abandonului şi menţinerea copilului în familia naturală – în cadrul CPMS– 263 
czuri copii instrumentate  în perioada 01.01.-31.12.2017. 
 
D Informare şi mediere părinţi - 552 cazuri instrumentate în cadrul Biroului Evaluare iniţială 
şi Compartimentului Prevenirea marginalizării sociale în  anul 2017. 
În anul 2017, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 39 cupluri mamă-copil 
(din care 18 mame minore), 7 copii însoţitori. De asemena, cf . HCJ 170/17.05.2017 a luat 
ființă în cadrul Centrului de Servicii Sociale Maternus  -Centrul rezidential pentru gravide 
aflate in dificultate, cu o capacitate de 5 locuri, cu un numar de 3 beneficiare în perioada de 
referință 
 
În vederea asigurării coordonării metodologice SPAS, a întăririi capacităţii 
instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării 
profesioniste a cazurilor vulnerabile de către specialiştii din reţeaua judeţeană, 
în cursul anului 2017 Compartimentul de Prevenire Marginalizare Socială a 
organizat următoarele activităţi: 
 

I. Prevenirea abandonului familial 
În vederea prevenirii abandonului familial au fost realizate evaluări inițiale prin vizite la 
domiciliu/în comunitate, evaluarea rețelei de rudenie/de vecinătate și identificarea 
persoanelor resursă, activități de mobilizare comunitară (analiza cazului în SCC, demersuri 
către ONG-uri pentru oferire de suport material cu scopul creșterii nivelului de trai, 
organizarea unor grupuri de suport), acordare de servicii specializate de consiliere 
psihologică și planificare familială. 

 în anul 2017 s-au instrumentat un total de 891 cazuri/1732 copii (CPMS - 66 
cazuri/99 copii + Centrele Zonale - 825 cazuri/1633 copii); 
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 pentru un număr de 116 copii (6,69 %) s-a impus scoaterea acestora din familia 
de origine prin instituirea măsurii de plasament familial – 18 familii/31 copii, 
găzduirea cuplului mamă –copil la Centrul Maternal – 5 cazuri/7 copii, ocrotirea 
cuplului mamă-copii la Centrul de Prevenirea Violenței Domestice – 2 cazuri/2 copii, 
plasament la AMP – 29 cazuri/48 copii și plasament rezidențial – 15 cazuri/28 copii;                       

 în baza celor 18 Convenții de colaborare încheiate între DGASPC și 13 Primării 
(Andrieșeni, Ciurea, Voinești, Belcești, Deleni, Focuri, Lungani, Mironeasa, Țibana, 
Hălăucești, Lespezi, Miroslovești, Stolniceni-Prăjescu) și DGASPC și 5 școli (Dobrovăț, 
Dolhești, Vlădeni, Erbiceni, Bălțați), specialiștii Centrelor Zonale au organizat și 
susținut un număr de 15 grupuri de suport pentru mame minore, copii cu 
probleme de conduită, părinți care au copii în sistemul de protecție 
specială, la care au participat un total de 222 de beneficiari, astfel:  
1. Centrul Zonal Andrieșeni: Vlădeni (15 copii, 5 sesiuni de informare) și Andrieșeni 

(14 copii (5 sesiuni de informare); 
2. Centrul Zonal Cozmești: Dolhești (24 copii, 5 sesiuni de informare) și Dobrovăț 

(24 copii, 5 sesiuni de informare); 
3. Centrul Zonal Horlești: Mironeasa (40 copii) și Țibana (44 copii); 
4. Centrul Zonal Hîrlău: Belcești (7 mame minore), Deleni (5 mame minore) și Focuri 

(9 mame minore); 
5. Centrul Zonal Pașcani: Lespezi (9 părinți cu copii în sistem), Stolniceni Prăjescu (7 

părinți cu copii în sistem), Hălăucești (8 părinți cu copii în sistem) și Miroslovești 
(7 părinți cu copii în sistem); 

6. Centrul Zonal Tg.Frumos: Bălțați (17 copii) și Erbiceni (12 copii).  
                                     

 32 familii/125 copii au beneficiat de suport financiar din partea HHC 
România prin extinderea spațiului locativ, achiziționare de animale, materiale de 
construcție, rechizite, articole de îmbrăcăminte pentru copii; ilustrăm acest tip de 
intervenție pe prevenire abandon familial cu următoarele fotografii. 

 
 activitățile de mobilizare comunitară au fost marcate în anul 2017 prin analiza 

cazurilor în structurile comunitare consultative de la nivel local, prin implicarea 
studenților, a voluntarilor, persoanelor fizice din comunitățile locale și a 
reprezentanților unor organizații non-guvernamentale, astfel: 

1. 90 SCC-uri în cadrul cărora au fost analizate cazurile vulnerabile cu scopul 
indentificării unor soluții la nivel local în vederea prevenirii separării copilului de 
familia sa, responsabilizarea părinților și creșterea gradului de implicare a autorităților 
locale;                                  

 
2. studenții Universității A.I.Cuza au realizat un eveniment caritabil pentru 2 familii 

aflate în dificultate (una din Țibănești și una din Focuri), iar din fondurile obținute 
cele 2 familii au primit sprijin pentru achiziționare alimente și îmbrăcăminte pentru 
8 copii. 

 
3. întîlnire între 20 copii din mediul rural, Asociația Speranță pt. îngerași și voluntari 

în cadrul căreia copiii au fost ajutați să creeze felicitări pt. părinții lor; 
       

4. 50 de copii din familii în dificultate din comuna ȚIBĂNEȘTI au beneficiat de 
sprijin material acordat de către Asociația pentru familia copilului cu deficiență 
de auz Happy Sounds, în cadrul acestei întîlniri organizate la CJIS (activitate în 
colaborare cu SMC) copiii s-au bucurat de prezența unor animatori (magician, face-
painting, petrecere cu muzică, dans și bineînțeles prezența lui Moș Crăciun); 
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5. la solicitarea Colegiului Național de Arte Octav Băncilă, s-a intermediat o întîlnire între 
20 de copii din clasa a CI și 20 de copii ocrotiți la CSS BUCIUM, în cadrul 
căreia copiii de la colegiu au oferit daruri simbolice copiilor din sistem, s-au legat 
prietenii între acești copii. 

 
 psihologii CPMS și Centre Zonale de consiliere au realizat următoarele activități 

specifice: 
1. 640 consilieri psihologice; 
2. 126 evaluări psihologice; 
3. 57 PPC (plan personalizat de consiliere întocmit în conformitate cu Ghidul 

metodologic din Ordinul 289/2006 al ANPDC) pe o perioadă de minim 3 luni maxim 
12 luni; 

4. 8 cazuri de asistare minor la audiere în instanță/poliție. 
 
II Acordare de suport metodologic specialiștilor de la cele 6 Centre Zonale prin: 

 825 dosare supervizate de la Centrele Zonale prin verificarea corespondenţei 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, poliţie, starea civilă, evidenţa populaţiei, spitalul de copii, unități sanitare, 
alte DGASPC-uri sau instituții din alte județe); 

 27 ședințe de supervizare consemnate în registrul de supervizare sub forma unor 
Procese verbale, întocmirea unor adrese semnate de conducere cu aspectele 
constatate și recomandările specifice făcute fiecărui specialist de la Centru Zonal în 
vederea optimizării activității profesionale; 

 Fișe de analiză caz care conțin aspectele constatate și recomandările pe caz funcție 
de tipologie și problematică; 

 reactualizarea bilunară/perioadică a CID prin consemnarea demersurilor importante 
realizate la cazuri.                                              

                      
III. Acordare de suport metodologic asistenților sociali din cadrul SPAS, în 
vederea întăririi capacităţii instituţionale, a unei colaborări eficiente cu 
autorităţile locale şi a instrumentării profesioniste a cazurilor vulnerabile de 
către specialiştii din reţeaua judeţeană prin următoarele activităţi: 
 

 întîlniri semestriale cu asistenţii sociali din SPAS în februarie (68 AS SPAS 
prezenți) și noiembrie (26 AS SPAS prezenți), la sediul Centrului de Incluziune 
Socială din cadrul DGASPC Iaşi); asistenții sociali din cadrul SPAS au fost invitați și la 
întîlnirile organizate la Instituția Prefectului Județului Iași, la cele 2 întîlniri organizate 
de către HHC; scopul acestor întîlniri a fost creşterea profesionalismului specialiştilor 
de la nivel local din reţeaua judeţeană în identificarea și intervenția pe cazurile 
vulnerabile, lucrul unitar în reţeaua de asistenţi sociali din judeţul Iaşi, modalități de 
identificare și intervenție pe grupurile vulnerabile din comunitățile din mediul rural: 
 
a) întîlnirea din semestrul I 2017 (februarie), în cadrul căreia șef Serviciu de 

Evaluare Complexă- DGASPC Iași a prezentat noutăți legislative – Ordinul 
comun nr.1985/04.10.2016, nr.1305/17.11.2016, nr.5805/23.11.2016 privind 
aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 
profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea 
abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale – 
responsabilități SPAS și instrumente de lucru s-a prezentat;  
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b) întîlnirea din semestrul II 2017 (noiembrie), în cadrul căreia reprezentanții 
DGASPC- Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială s-au realizat aplicații 
practice pe grupuri de lucru (studii de caz), care să clarifice modalitățile de: 

- identificare cazuri sociale (Fișa de identificare riscuri, Fișa de observație), 
- intervenție pe cazurile sociale (Planul de servicii), 
- colaborare interinstituțională (convenții de parteneriat - HHC), 
- mobilizare comunitară (implicarea activă a membrilor SCC), 
- monitorizarea cazurilor (Rapoarte de monitorizare). 

   
 197 de vizite de îndrumare metodologică realizate trimestrial la sediul 

primăriilor în conformitate cu HG 691/2015; în acest sens a fost reactualizată 
de către CPMS NOTA DE ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ (o nouă variantă), care este 
semnată de primarul localității și de AS SPAS; cu ocazia acestor vizite de îndrumare 
metodologică cei 7 asistenți sociali desemnați (2 de la CPMS + 5 de la Centrele 
Zonale) au constatat că, la nivel local, majoritatea primăriilor nu dispun de spații 
adecvate activității de asistență socială și nici de personal suficient pentru 
desfășurarea și îndeplinirea corespunzătoare a solicitărilor din toate actele normative 
în domeniul asistenței sociale;  

 
Colaborarea cu uinităţile sanitare  
 

Tabel 13 –Evidenţa cazurilor sesizate de unităţile sanitare în anul 2017 ( 
total sesizari din care gravide minore si mame minore) 
 
  

 
 
 
 

In urma sesizării unitaților sanitare, pentru un numar de 55 copii s-a stabilit instituirea unei 
masuri de protecție / frecventare centru maternal, după cum urmează: 

Masura de protectie 
stabilita 

Nr .copii pentru care s-
a stabilit masura de 
protectie 

Asistenta Maternala 27 
Centrul  Maternal 7 
Centre rezidentiale  14 
CPRU /Adapost 5 
Plas.familial 2 
Total: 55 

Total sesizari   
409, din care: 
Maternitatea 
Cuza Coda 

1198 

Maternitatea 
Elena Doamna 

1135 

Sp.Sf. Maria 45 
Sp.Boli Infectioase 1 
Sp.Pneumoftiologie 2 
Sp.Mun. Radauti 1 
Sp Pascani 25 
Maternit. Roman 2 

Gravide minore 
Total – 107, din 
care: 
Maternitatea 
Cuza Coda 

329 

Maternitatea 
Elena Doamna 

577 

Sf. Maria  
Infectioase  
Sp.Recuperare  
Sp.Mun. 
Radauti 

1 

Pascani  
Maternit. 
Roman 

 

Mame minore 
Total – 193, din care: 
Maternitatea 
Cuza Coda 

1128 

Maternitatea 
Elena Doamna 

440 

Sf. Maria  
Infectioase  
Sp.Recuperare  
Sp.Mun. Radauti 1 
Pascani 22 
Maternit. 
Roman 

2 
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D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care 
determină intrarea copilului în dificultate 
 

Tabel 9. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2011 –  
2017) 

 
În perioada de referinţă au fost sesizate  449 cazuri în care 698 de copii au suferit diferite 
forme de abuz. Pentru 160 dintre aceştia, s-a impus măsura scoaterii din familie, după cum 
urmează: în centre de plasament – 87 copii, în asistenţă maternală 55 copii, în plasament 
familial 18 copii.  
 Cf  HCJ 170/17.05.2017, în structura DGAPC Iași functionează Centrul de Servicii 
Sociale în regim de Urgență care are în componență : 

• Centrul de primire în regim de urgență Iași – cu un numar de  157 beneficiari în 
cursul anului 2017 

• Centrul rezidențial pentru copii victime trafic - cu un numar de  9 beneficiari în cursul 
anului 2017 

E. Serviciul de Evaluare Complexa  a Copilului 
Serviciul de Evaluare Complexă a avut printre principalele atribuţii identificarea, evaluarea şi 
monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare 
socio-şcolară; verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 
handicap.   

2011 2012 2013 2014 2015 2016    2017 
Tip de 
abuz 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

ca
zu

ri
 

co
p

ii 

Fizic  71 97 66 11
4 

89 14
0 

61 99 78 12
9 

86 134 76 10
7 

Neglijenţă  16
4 

36
1 

14
7 

28
1 

16
7 

40
1 

12
1 

28
7 

10
1 

20
7 

15
1 

364 180 34
4 

Sexual 57 61 66 68 11
1 

11
4 

78 83 79 86 10
6 

121 91 91 

Psihic 41 65 48 76 61 76 34 42 31 45 29 44 43 74 
Trafic  21 24 24 25 31 33 34 42 28 44 28 39 18 20 
Lipsire de 
supravegher
e 

23 26 10 16 13 15 18 26 15 18 20 34 16 22 

Exploatare 
prin muncă 

10 26 17 31 18 28 13 21 12 25 25 62 5 8 

Audiere 
minori/ 
Informare 
instanta 

49 50 22 23 14 18 9 10 26 38 12 16 3 4 

Abandon 0 0 18 18 8 8 4 4 5 5 6 6 10 13 
Violenţă 
domestică 

    6 13 19 52 12 39 8 26 7 15 

Tulb.de 
comp 

    4 9 13 15 6 7 7 9 0 0 

Total 
cazuri 

43
6 

71
0 

41
8 

65
2 

52
2 

85
5 

40
4 

68
1 

39
3 

64
3 

47
8 

85
5 

44
9 

69
8 
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Tabel 10. Copiii cu nevoi speciale cu certificat de încadrare într-o categorie 

de handicap, pe grade de handicap în vigoare la 31 decembrie 2017 
Grad de handicap Copii cu certificat de 

încadrare intr-o 
categorie de handicap 

Gr. I 
Grav 

Gr.II Acc. Gr.III Mediu Gr. IC Uşor 

3142 1981 349 721 91 
 

Ponderea copiilor in functie de gradul de 

handicap in totalul de 3142 copii cu handicap

63.0%11.1%

22.9%

2.9%

Gr.I Grav Gr.II Accentuat
Gr.III Mediu Gr. IV Usor

 
 
Figura 5. Distribuţia copiilor în funcţie de gradul de handicap 

 
F. Comisia pentru Protecţia Copilului 
In peioada 01.01.2017 – 31.12.2017, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis 623 
hotărâri privind măsurile de protecţie specială ale copilului şi 3361 hotărâri privind 
încadrarea copilului în grad de handicap. 
 

III. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu 
handicap/persoane adulte în dificultate 
 
A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate 
 

În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Persoane Adulte în Dificultate au fost 
soluţionate până la data de 31 decembrie 2017 un nr. de 221 adrese către institutii si 114 
adrese către persoane adulte în dificultate (persoane vârstnice: 24; persoane cu dizabilităti: 
60, cazuri violență domestică: 30). De asemenea specialiştii din cadrul serviciului au efectuat 
44 de deplasări în teren  (vizite centre si solutionare cazuri) si au efectuat un număr de 465 
referate de situatie. Au fost  întocmite și transmise către centrele rezidențiale destinate 
persoanelor adulte un număr de 109  adrese și notificări către beneficiari.  

S-au redactat un număr de 223 de decizii de admitere/sistare pentru persoane adulte cu 
dizabilităti şi au fost întocmite un număr de 324 dispoziţii admitere/transfer/sistare servicii 
pentru persoane adulte cu dizabilităti, persoane vârstnice și victime ale violenței domestice. 
Începând cu data de 17.05.2017prin H.C.J nr.170 au fost reorganizate  serviciile sociale din 
structura departamentului persoane adulte în dificultate,după cum urmează:  
 
1. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău. 
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău asigură servicii de 
îngrijire si asistentă pentru 240 persoane adulte cu dizabilități. Beneficiari existenţi la 
începutul anului 2017: 241 și la data de 31 decembrie 2017: 240 beneficiari  
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2. Centrul de Îngrijire și Asistență Hîrlău cu o capacitate de 50 de locuri asigură 
servicii de îngrijire si asistentă pentru persoana adultă cu dizabilități. La data de 01.01.2017 
erau 49 beneficiari și la 31 decembrie 2017 un număr de 49 beneficiari(5 admiteri, 5 
decese). 
3. Centrul de Pregătire pentru o Ciață Independență Revis asigură în regim 
rezidențial servcii pentru 27 de persoane adulte cu dizabilități. La 31 decembrie 2017erau un 
număr de 26 beneficiari . De asemenea în cadrul  brutăriei sunt angajate 17 persoane 
cu dizabilități fiind produse aproximativ 360 pâini/ zi pentru toate centrele rezidentiale din 
Hîrlău. 
4. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupatională Popricani (activitate 
suspendată în anul 2017) are o capacitate de 42 de beneficiari, cei 40 de beneficiari 
aflați în centru la data de 01.01.2017 au fost transferaţi în alte servicii rezidenţiale din 
subordinea D.A.S.P.A. din cauza apei nepotabile. Începând cu luna ianuarie 2018 acest 
centru își va relua activitatea. 
5. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică  Cozmesti cu o capacitate 
de 70 locuri asigură servicii de găzduire, îngrijire, hrană, asistentă socială si medicală, 
terapie ocupatională, reprezentare si sprijin. La 01.01.2017 erau 67 beneficiari, iar în 
prezent sunt 71  beneficiari.  
6. Centrul de Servicii Sociale de Îngrijire și Asistență pentru Cictime. În cadrul 
acestui ccentru functionează două servicii: Centrul Social pentru Ocrotirea Femeilor 
Cictime ale Ciolentei Domestice și Centrul de Asistentă si Protectie a Cictimelor 
Traficului de Persoane.  
În această perioadă în cadrul Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Cictime ale 
Ciolenţei Domestice s-au desfăşurat următoarele activităţi: evaluarea periodică a situaţiei 
socio-psihologice, medicale şi juridice a beneficiarelor adăpostului şi acordarea serviciilor de 
specialitate în funcţie de particularităţile cazului (consiliere psihologică, asistenţă socială, 
consiliere informaţională, vocaţională, suportivă facilitarea accesului la servicii medicale, 
consultanţă juridică etc.), elaborarea şi implementarea programelor specializate de 
intervenţie socio-psihologică şi juridică pentru beneficiare. Menţionăm faptul că de la 
începutul anului 2016 şi până la sfârșitul acestuia au beneficiat de serviciile centrului un 
număr de 41 de femei victime ale violenţei domestice şi 76 de copii.  
Au fost efectuate un număr de 7 consilieri psihologice agresorilor în cazurile în care au fost 
implicate victimele violenței domestice. 
În cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Cictimelor Traficului de Persoane 
nu au fost admise beneficiare în cursul anului 2017.  
7. Centrul de Servicii Sociale Mircești include Centrul Rezidential pentru 
Persoane Cârstnice Mircesti cu o capacitate de 14 de locuri și Centrul de Îngrijire 
și Asistență Mircești cu o capacitate de 36 de locuri. Centrul Rezidential pentru 
Persoane Cârstnice Mircesti asigură în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare 
de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de 
ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială pentru persoanele vârstnice 
aflate în dificultate. La data de 31.12.2017 centrul găzduia 13 beneficiari. Centrul de 
Îngrijire și Asistență Mircești găzduia 31 de beneficiari la finele anului 2017. 
8. Centrul de Servicii Sociale Galata este compus din 2 unități: Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galata și Centrul de Zi Galata. 
 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galata  asigură servicii 
pentru 50 de beneficiari cu dizabilitati neuropsihice care nu pot fi ingrijiti decât in mediu 
rezidential, respectiv: cazare si masa, menaj si igiena personala, asistenta medicala, 
psihoterapie, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, recuperare prin terapii 
complementare (kinetoterapie, meloterapie, masaj), ergoterapie in atelierele ocupationale, 
activitati de recreere si socializare, activitati de relaxare si gradinarit. La începutul anului 
2017 se aflau în centru 50 beneficiari și la data de 31.12.2017 erau găzduiți 51 
beneficiari . 
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 Centrul de Zi Galata cu o capacitate de 35 de locuri, este un serviciu de tip 
centru de zi care acordă: servicii de recuperare psiho – socială individuală ce au ca finalitate 
dezvoltarea autonomiei personale şi sociale a beneficiarului; servicii de supraveghere si 
menţinere a sanătăţii pe baza programului individual de intervenţie; servicii de suport: 
asigurarea transportului beneficiarilor, a mesei (gustare şi prânz) şi a îngrijirii personale. 

La începutul anului 2017 frecventau centrul de zi un număr de 32 beneficiari iar la 
sfârșitul anului erau admiși 24 de beneficiari (pe parcursul anului au fost 8 admiteri și 16 
încetări servicii din cadrul centrului de zi). 

  9. Complexul de Servicii Sociale Budăi include Centrul de Îngrijire si Asistentă 
pentru Persoane cu Handicap, Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru 
Persoana cu Handicap și Locuința Protejată Podu-Iloaiei. 

 Centrul de Îngrijire si Asistentă pentru Persoane cu Handicap are cu o 
capacitate de 48 beneficiari , la 01.01.2017 erau 43 beneficiari si la data de 31 
decembrie 2017, 47 de beneficiari.  
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Budăi cu o 
capacitate de 42 locuri, la începutul anului 2017 erau 43 beneficiari iar la data de 
31.12.2017 sunt internati un număr de 42 beneficiari . 
Locuințele Protejate Podu-Iloaiei au o capacitate de 6 locuri, la începutul anului 2017 
erau 5 beneficiari iar la data de 31.12.2017 sunt internati un număr de 4beneficiari. 
 
10. Complexul de Îngrijire si Asistentă Gulliver Iasi include Centrul de Îngrijire si 
Asistentă, Locuința Protejată Tătărași și Locuința Protejată Dacia și Locuinţele 
Protejate Galata. 
Centrul de Îngrijire si Asistentă cu o capacitate de 26 beneficiari, la data de 01.01.2017 
erau 22 beneficiari iar în prezent sunt 20 beneficiari.  
În cadrul Locuinței Protejate Dacia, cu o capacitate de 6 locuri,  la 01.01.2017 erau 4 
beneficiari iar la data de 31.12.2017 se aflau 4 beneficiari,   
În cadrul Locuinței Protejate Tătărasi, cu o capacitate de 2 locuri a fost ocupată pînă la 
lata de 30.10.2017 cu 2 beneficiari, din care unul a fost externat iar unul transferat în cadrul 
L.P.Dacia.  
Locuinţele Protejate Galata, cu o capacitate de 24 de locuri aveau la începutul 
anului 2017 un număr de 23 beneficiari iar la 31.12.2017  se afla un număr de 24 
beneficiari. 
În cadrul Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu care 
acordă servicii pentru 25 persoane/lună, persoane adulte cu dizabilități pentru care s-au 
recomandat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual 
de recuperare al acestora, au beneficiat de servicii 164 de persoane adulte cu dizabilități 
în cursul anului 2016. Perioada de recuperare a unei persoane cu dizabilități se desfășoară 
pe parcursul a 10 zile, cu posibilitatea repetării procedurilor la un interval de timp stabilit de 
medicul specialist. 
 
 

Tabel 11. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 

Nr
. 
Cr
t 

Denumire centru de tip 
rezidential 

Nr. 
bene
f. 

2011 

Nr. 
bene
f. 
2012 

Nr. 
bene
f. 
2013 

Nr. 
bene
f. 
201
4 

Nr. 
bene
f. 
2015 

Nr. 
bene
f. 
2016 

Nr. 
bene
f. 
2017 

1 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
Hârlău 

284 279 264 226 235 242 240 

2 Centrul de îngrijire și Asistență 48 49 50 50 47 49 49 
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Hârlău 

3 Centrul de integrare prin 
terapie ocupaţională Popricani 

42 41 40 42 40 0 0 

4 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
Cozmeşti 

61 59 71 71 54 67 71 

LP 13 12 12 12 12 11 13 

5 
6 

Centrul de 
pregătire 
pentru o viață 
independentă 
REVS  

LP 12 12 12 12 13 14 13 

6 
Centrul de Servicii Sociale 
Galata-Centrul de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică  

49 50 50 50 50 50 51 

LP Dacia   5 5 6 4 4 
LP Tatarasi     2 2 0 
LP Galata     20 23 24 

7 

Centrul de 
Servicii Sociale 
Gulliver Iași 

Centrul de 
Îngrijire și 
Asistență 
Gulliver 

    23 22 20 

Centrul de 
ingrijire și 
Asitență 
Budai 

   43 45 43 47 

Centrul de 
Recuperare și 
Reabilitare pt 
persoane cu 
Handicap 

    32 43 42 

8 
 
1 

Centrul de 
Servicii Sociale 
Budai 

LP Podu 
Iloaiei 

    3 5 4 

9 Centrul de 
Servicii Sociale 
Mircesti  

Centrul de 
Îngrijire și 
Asisteță 
Mircești 

      31 

 Total 509 500 499 511 582 575 609 
 

Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap 
 
Specialiştii serviciului au întocmit  până in perioada ianuarie – decembrie 2017 un număr 
de 9.986 rapoarte de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad şi tip de 
handicap, întocmind şi Programul individual de recuperare şi integrare socială. De 
asemenea, specialiştii serviciului  au soluţionat 266 petiţii şi referate.  
Au fost efectuate 38 de solicitări pentru programarea la evaluarea complexă în scopul 
emiterii unui nou Certificat de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma recomandării 
AJPIS. 

S-au realizat 44 de evaluări complexe la recomandarea Comisiei Superioare(pentru 
contestaţiile care au fost respinse pe motiv de nerespectare a criteriilor de încadrare în grad 
de handicap). 

Pentru facilitarea accesului persoanei cu dizabilităţi la evaluarea complexă, specialiştii din 
cadrul SECPAH au realizat 6 deplasări la Centrele Zonale(25-40 evaluări complexe la fiecare 
deplasare). 



Pagina 196 din 233 
 

 
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. 
Serviciul Persoane  Adulte cu Handicap  are în evidenţă persoane adulte din judeţul Iaşi cu 
Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de către Comisia de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi  şi copiii neinstituţionalizaţi care au Certificate de 
încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi .  
 
La data de 31.12.2016, în evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap se afla un 
număr de 26.312 persoane cu handicap cu domiciliul/resedinta în judeţul Iaşi, 
neinstituţionalizate. (26.312, din care 2.724 copii şi 23.588 adulţi) 
 

Tabel 12. Structura  persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae, 
beneficiare de prestaţii, pe tipuri de handicap 

 
Tipuri de handicap 
 

Total 

� Fizic 5688 
� Somatic 4890 
� Auditiv  961 
� Vizual 3160 
� Mental 5998 
� Psihic 2202 
� Asociat 3207 
� HIV/SIDA 202 
� Boli rare 3 
� Surdocecitate 1 

Total 26312 
 
 

Tabel 13. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, 
beneficiare de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2015 – 2017 

Total Gr.I Grav Gr. II Accentuat Gr. III Mediu Nr. 
Pers. 
Handic
ap 2

0
1
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2
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6
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2
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1
7

 

Copii 2660 2671 2724 153
8 

151
1 

173
6 

495 463 293 621 691 627 

Adulti 2373
1 

3242
6 

2358
8 

770
5 

794
4 

830
8 

1183
8 

1157
6 

1152
0 

364
4 

3344 3271 

Total 263
91 

260
97 

2631
2 

924
3 

945
5 

100
44 

1233
3 

1203
9 

1181
3 

426
5 

403
5 

389
8 

*la numarul total de persoane cu handicap neinstitutionalizate in anul 2017 se adauga 
557 persoane incadrate in gradul IV usor ( 489 adulti si 68 copii) 

 
Figura 6. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, 

beneficiare de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2011 – 2017   
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Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în 

grad de handicap în perioada 2011-2017
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Figura 6. Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în grad 

de handicap, beneficiare de prestaţii, în perioada 2011-2017 
 
 

Ponderea persoanelor cu handicap din judeţ în totalul populaţiei judeţului 
Iaşi este de 2,85%. Procentul se situează sub cel la nivel regional (ponderea 
medie la nivelul regiunii Nord –Est  fiind de 3,02%) şi  sub  valoarea la nivel 
naţional (de 3,56%).  
(sursa : Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul III 
2017) 

 
Tabel 14. Situatie comparativă pe judeţele din regiunea NORD-EST a 

numărului de persoane adulte cu handicap 
 

NNr
. 
Crt. 

Judeţ/ 
Regiune 

Total adulti 
neinstitutio
nalizati 

Total adulti 
institutional
izati 

Total 
gener
al 

Rat
a* 
% 

 
NORD-
EST 115.245 3763 

119.0
08 

3,0
2 

        

1 BACAU 19.122 749 
19.87
1 

2,6
7 

2 
BOTOSA
NI 13.354 399 

13.75
3 

3,0
3 

3 IASI 25.874 595 
26.46
9 

2,8
5 

4 NEAMT 18.619 685 
19.30
4 

3,3
6 

5 
SUCEAC
A 21.492 861 

22.35
3 

2,9
9 

6 CASLUI 16.784 474 
17.25
8 

3,5
6 

 
* Calculată la populaţia judeţului conform Institutului Naţional de Statistică lucrarea 
"Populatia Romaniei pe localitati la 1 ianuarie 2017"   

(sursa: Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul III 
2017)  
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B. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap   
 
 Stabilirea şi plata  prestaţiilor sociale : 

1. Număr documente în perioada 01.01.2017 – 22.12.2017 :  
 

3009 documente, după cum urmează : 
- adeverințe : 344 ; 
- adrese : 344 ; 
- cereri : 1410 ; 
- documentații roviniete : 663 ; 
- referate : 183 ; 
- solicitări pentru dobândă subvenționată : 10 ; 
- solicitări card european pentru dizabilitate : 29 
- alte documente : 26 

 
Număr bilete pentru transportul interurban, eliberate în anul 2017 : 108.142, unui număr de 
10.356 de persoane cu handicap,  din care : 

a. AUTO  =  71.353 (pt. 7.611 beneficiari) ; 
b. CFR   =   36.789 (pt. 5.597 beneficiari). 

Mențiune : numărul total al beneficiarilor este diferit deoarece unora dintre acestia li 
s-au eliberat ambele tipuri de bilete. 

 
2. Număr total de dispoziții emise : 11441, din care :   

� pentru dosarele noi : 2426 dispoziții (476 pentru minori, 1950 
pentru adulți) ; 

� de prelungire, suspendare, modificare  : 9015 dispoziții (2382 
pentru minori, 6633 pentru adulți); 
 

3. Număr de legitimații pentru transportul urban, eliberate de către Serviciul Persoane 
Adulte cu Handicap, Asociaţia Nevăzătorilor din România- Filiala Judeţeană Iaşi, 
Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala Surzilor Iaşi şi Asociaţia Teritorială 
a Surzilor Iaşi, persoanelor cu handicap grav și accentuat, respectiv asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav : 4904. 

 

IC. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării 
proiectelor  
 
A Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iasi Promotor de Proiect  
1. Titlul proiectului: “Program destinat copiilor din sistemul de protecţie al DGASPC 
Iaşi”-  în structura căruia intră 3 componente: 
                - Proiect de prevenire a instituţionalizării copilului 
                - Proiect de reintegrare a copiilor instituţionalizaţi, în familii naturale/extinse 
    - Proiect de integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecţie 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: în implementare 
Perioada de implementare: 2014 – 2017 
Sursa de finantare:  Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC), care 
acordă sprijin material şi financiar, ori de câte ori este nevoie, familiilor, în 
vederea atingerii obiectivelor proiectului. 
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2. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf Spiridon din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale Targu Frumos prin infiintarea a 4 case de tip familial si 
sprijinirea alternativelor familiale” 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi ; 
Stadiul proiectului: în implementare 
Perioada de implementare: 2015 – 2017 
Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 
Buget alocat : 720.000 euro. 
 
3. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de 
Servicii Ceniamin Costache, prin punerea în aplicaţie a unor modalităţi alternative de 
ocrotire a copiilor aflaţi în prezent cu măsură de plasament în Centru”. 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi ; 
Stadiul proiectului: în implementare 
Perioada de implementare: 2016 – 2018 
Partener: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 
Contribuţie partener: asistenţă tehnică în managementul şi implementarea proiectului, 
sprijin material şi financiar, ori de câte ori este nevoie, în vederea implementării planurilor 
de reintegrare familială a copiilor/tinerilor din Centru. 
 
4. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de 
Plasament Ion Holban prin infiintarea a 4 case de tip familial si sprijinirea 
alternativelor familiale” 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi ; 
Stadiul proiectului: în implementare 
Perioada de implementare: 2016 – 2018 
Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 
Buget alocat : 720.000 euro. 
 
Titlul proiectului „Program de sprijin emoţional Sandwork Expresiv destinat copiilor 
beneficiari ai unei măsuri de protecţie”.  
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: în implementare 
Partener: Asociaţia SOL MENTIS Bucureşti 
Proiect pilot derulat cu resurse proprii. 
 
B.  Proiecte depuse spre finanțare in anul 2017 – DGASPC Iași partener 
 
1. Titlul proiectului EMPoWeR – Protect, Empower and support Refugees, 
returnees and internallL displaced Women in response to gender violence. A 
multi-setting intervention advocacL for health and social care services” 
Promotor Proiect:  Fundatia EuroEd  
Parteneri: DGASPC Iasi 
Stadiul proiectului: depus spre finanțare, in evaluare 
Sursa de finantare: Comisia Europeana – programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-
2020    
2. Titlul proiectului Dans în culori 
Promotor Proiect:  Asociatia EUROMIS 
Parteneri: DGASPC Iasi 
Stadiul proiectului: depus spre finanțare 
Sursa de finantare: MOL România și Fundația pentru Comunitate    
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3. Titlul proiectului Expoziție organizată de artista Patricia Rodas pe tema violenței 
domestice 
Promotor Proiect:  Asociatia AltIași 
Parteneri: DGASPC Iasi 
Stadiul proiectului: depus spre finanțare, în evaluare 
Sursa de finantare: Administrația Fondului Cultural Național    
 
C.  Proiecte finalizate in anul 2017 
 
1. Titlul proiectului ”ZOOM in comunitate” 
Promotor Proiect:  Asociatia Salvati Copiii Iasi 
Parteneri: DGASPC Iasi 
Stadiul proiectului: finalizat 2017 
Sursa de finantare: Programul de Cooperare Elvetiano-Roman; Fondului Tematic pentru 
Participarea Societăţii Civile Schema de Grant pentru ONG-uri, Componenta Social    
Buget: 74,990.00 CHF 
 
2. Titlul proiectului: “Siguranta si Sprijin’’ - optimizarea serviciilor Centrului Social 
pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei Domestice Iasi ” Promotor de Proiect -  
DGASPC  Iasi; 
Partener -  Filiala Iasi a Fundatiei “Holt România”; 
Stadiul proiectului: finalizat 2017 
Operator de program: Ministerul Justitiei; 
Program de finantare – RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”; 
program finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 
Buget: 316.442,95 euro. 
 
3. Titlul proiectului: „Copiii din centrele rezidenţiale: de la risc la oportunităţi 
prosociale” Promotor Proiect: Asociatia Alternative Sociale; Parteneri: DGASPC Iasi 
Stadiul proiectului: : finalizat 2017 
Sursa de finantare: Programul de Cooperare Elvetiano-Roman; Fondului Tematic pentru 
Participarea Societăţii Civile Schema de Grant pentru ONG-uri, Componenta Social    
Buget: 83,230.77 CHF 
4. Titlul proiectului “Echilibru – sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din 
municipiul Iasi” Promotor de Proiect -  Consiliul Judetean Iasi; 
Parteneri: DGASPC Iasi,  Asociatia pentru Dezvoltare Continua AD Plus; 
Stadiul proiectului: finalizat 2017 
Sursa de finantare: Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 ; 
Program de finantare:  RO 11 “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata 
profesionala si cea privata”; 
Valoare totala proiect: 391.500 euro 
 
5.Titlul proiectului : “Tineri pentru România 2017” 
Promotor Proiect: DGASPC Iasi pentru Complexul de Servicii Comunitare Bogdana 
Parteneri: Primaria comunei Horlesti si cu Scoala Horlesti- structura Bogdanesti. 
Stadiul proiectului: finalizat 2017 
Sursa de finantare: Program anual asigurat de Asociația belgiană “Jeunes en 
Roumanie“ derulat în colaborare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 
şi Asociaţia Comunelor din România..  
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D. Pregatire  proiecte  pentru depunere spre finanțare 
   
Avand in vedere lansarea Programului Operational regional 2014-2020 Axa prioritară 8 
Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale”, P.O.R./8/8.1/8.3/Operatiunea C/1, Grup vulnerabil: copii si 
a P.O.R./8/8.1/8.3 Operaţiunea B "grup vulnerabil: persoanele adulte cu dizabilităţi” s-au 
facut demersuri pentru pregatirea depunerii spre fianantare a urmatoarelor proiecte: 
Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, județul Iași 
Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iași 
Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Pașcani, judeţul Iaşi 
Închiderea Centrului rezidenţial Bucium, judeţul Iaşi 
Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău 

Dificultati identificate la nivelul DGASPC Iași odata cu inceperea demersurilor de 
inchidere a unor centre de plasament prin intermediul P.O.R./8/8.1/8.3: 

  complexitatea demersurilor necesare in elaborarea Planurilor de 
Inchidere a centrelor in formatul solicitat de catre ANPDCA: instrumente 
numeroase si foarte elaborate, conditionarea completarii lor si de catre terti, fapt 
care a  îngreunat finalizarea lor (ex: medici de familie, SPAS-uri, psihologi clinicieni 
recunoscuti de Colegiul Psihologilor, externi instituției),  neclaritati și erori in softul 
programului în care trebuiau încarcate Planurile de închidere, etc. 
  
 colaborarea deficitară cu Ministerul Educației Naționale referitoare la 
crearea cadrului necesar transformării unei parți din centrele de plasament pentru 
copiii cu dizabilități în internate școlare arondate Școlilor Speciale. Nesoluționarea 
acestei probleme trenează procesul de închidere a centrelor care ocrotesc copii cu 
nevoi speciale. 

  în alocarea resurselor necesare elaborării Planurilor de Inchidere : 

o    resurse umane: specialiștii care participă la elaborarea Planurilor de 
Inchidere deservesc în același timp și beneficiarii și nu pot fi degrevați de 
sarcinile curente ceea ce conduce la suprasolicitare si îngreunarea elaborarii 
Planurilor; 

o   resurse de timp: termen scurt alocat elaborării Planului de închidere, 
termen scurt până la depunerea cererii de finanțare; 

o   resurse materiale și financiare: insuficiente resurse logistice (mașini, 
combustibilul necesar deplasărilor, imprimante, hârtie, etc), dificultatea de a 
identifica terenuri pe raza municipiului Iaşi sau în zona metropolitană Iaşi în 
vederea construirii caselor de tip familial astfel încât să se menţină mediul 
anterior de viaţă al copiilor şi proximitatea faţă de servicii. 

Provocari in pregatirea depunerii spre finantare  a proiectelor : 
 
  modificarea legislației privind autorizarea lucrărilor de construcții  in mijlocul 
perioadei de pregatire a proiectelor a condus la reconfigurarea strategiei de abordare a 
proiectului implicand  demersuri administrative si de renegociere cu UAT-urile referitoare la 
regimul juridic al terenurilor puse la dispozitia proiectelor (înregistrarea în patrimoniul public 
al judetului Iasi), 
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  acţiunile necesare pentru reglementarea statutului juridic al imobilelor în 
conformitate cu prevederile Legii  213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia (obținerea avizului de la Ministerul Educației pentru schimbarea destinației 
unui imobil – fostă școală – în care urmează să fie înființat centrul de zi, adoptarea 
Hotărârilor  de Consiliu Local), 
 
  lipsa interesului firmelor de proiectare și execuție față de acest tip de 
investitii - la propunerile de achiziționare de servicii de întocmire a documentațiilor tehnice 
înaintate de către DGASPC nu s-au depus oferte, 
 
  durata mare de timp (în conformitate cu prevederile legale în vigoare) pentru 
parcurgerea fiecărei etape de achiziţie şi derularea propriu-zisă a contractelor de elaborare a 
studiilor de fezabilitate şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţie. 

 E.  Contribuție la elaborarea  unor documente programatice 

Stabilirea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilului si in conformitate 
cu obiectivele Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Prioritatilor de 
intervenție in domeniul protecției copilului 2017-2018; 
Elaborarea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilului si a persoanelor 
cu dizabilitati a Planului de actiuni al DGASPC Iasi 2017 in vederea atingerii obiectivelor 
Planului de Guvernare 2017-2020; 
Participare la workshopuri şi sesiuni de consultare pentru accesarea fondurilor europene prin 
programele operaţionale 2014-2020 
Participare la sesiunea de consultare publica organizata de Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional „Caravana POR 2014 - 2020”; 
Derularea de activităţi premergătoare accesării  unor finantari nerambursabile (analiză şi 
feedback la programele/ghidurile  de finantare  aflate in consultare publica): 
 Programe de Inters National în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi 
violenţei în familie pentru perioada 2016-2018 
Analiză şi feedback asupra Programelor de Interes Naţional în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului pentru perioada 2016 – 2018 
Analiză asupra Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
Analiză asupra Programului de Interes Naţional "Creșterea calității vieții persoanelor 
vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" 
Analiză Program Operaţional Regional (POR) 2014-2020 (evaluare oportunităţi, calendar 
lansări, grup ţintă, informare UAT-uri) 
Analiză Program Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 şi Program 
Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
 
F. Colaborarea interinstituţională 
 
DGASPC a colaborat în anul 2017 atât cu institutii publice cât şi cu ONG-uri, fundaţii, 
asociaţii ce activează pe raza judeţului. 
In evidenta DGASPC sunt 116 de conventii de colaborare active dintre care: 
- 49 semnate in anii anteriori si  
- 67 de conventii incheiate în anul 2017. 
 Dupa entitatea partenera, la nivelul anului in curs s-au incheiat: 
       - 34 conventii de colaborare cu ONG-uri 
       - 33 conventii de colaborare cu institutii publice 
DGASPC Iaşi promovează colaborarea între instituţii, organizaţii nonguvernamentale, 
profesionişti şi beneficiari, sprijină realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente. 
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Acordurile de parteneriat încheiate de DGASPC s-au concretizat în îmbunătăţirea comunicării 
şi interacţiunii inter-instituţionale, precum şi in actiuni pentru extinderea reţelei de servicii cu 
tipuri de servicii sociale complementare şi necesare.  
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Situaţia financiară  

B 2 6 7=5-6

239,948,760 234,466,648 5,482,112

 CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65) 01 238,971,400 234,102,896 4,868,504

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.0 10 109,783,000 109,398,834 384,166

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 89,426,000 89,165,678 260,322

Salarii de baza 10.01.01 65,418,000 65,312,166 105,834

Sporuri pentru conditii de muncă 10.01.05 23,029,000 23,022,431 6,569

Alte sporuri 10.01.06 0 0 0

Ore suplimentare 10.01.07 0 0 X

Fond de premii 10.01.08 0 0 X

Prima de vacanta 10.01.09 0 0 X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0 0 0

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0 0 0

Indemnizatii platite unor persoane din  afara unitatii 10.01.12 49,100 43,696 5,404

Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,000 2,547 5,453

Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 921,900 784,838 137,062

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 20,357,000 20,233,156 123,844

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 14,153,000 14,105,066 47,934

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 443,000 438,060 4,940

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4,657,000 4,636,963 20,037

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 183,000 175,213 7,787

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 921,000 877,854 43,146

20 22,405,670 18,104,358 4,301,312

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 8,727,100 8,084,750 642,350

Furnituri de birou 20.01.01 187,000 180,526 6,474

Materiale pentru curatenie 20.01.02 264,600 264,001 599

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 3,351,500 2,947,194 404,306

Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,282,000 1,138,589 143,411

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 448,000 440,339 7,661

Piese de schimb 20.01.06 17,000 8,029 8,971

Transport 20.01.07 41,000 36,146 4,854

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 326,000 285,010 40,990

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,810,000 2,784,915 25,085

Reparatii curente 20.02 289,000 262,982 26,018

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 10,351,600 7,044,658 3,306,942

Hrana pentru oameni 20.03.01 10,345,600 7,038,708 3,306,892

Hrana pentru animale 20.03.02 6,000 5,950 50

Medicamente si materiale sanitare  (cod  20.04.01 la 20.04.04) 20.04 589,000 520,833 68,167

Medicamente 20.04.01 165,000 126,959 38,041

Materiale sanitare 20.04.02 347,000 317,970 29,030

Dezinfectanti 20.04.04 77,000 75,904 1,096

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1,469,000 1,399,529 69,471

Uniforme si echipament 20.05.01 972,000 957,706 14,294

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 172,000 170,412 1,588

Alte obiecte de inventar 20.05.30 325,000 271,411 53,589

Deplasari,  detasari,  transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 24,000 19,982 4,018

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 24,000 19,982 4,018

Deplasari în străinătate 20.06.02 0 0 0

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 11,000 8,081 2,919

Pregatire profesionala 20.13 100,000 58,068 41,933

Protectia muncii 20.14 65,000 56,373 8,627

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 779,970 649,102 130,868

Reclama si publicitate 20.30.01 0 0 0

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 123,000 54,759 68,241

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 600,000 560,866 39,134

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 56,970 33,477 23,493

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83)

Prevederi 

bugetare 2017

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator
Executie bugetara 

31.12.2017
Diferente

A
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TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 106,768,000 106,587,444 180,556

 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 106,768,000 106,587,444 180,556

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 99,513,000 99,368,307 144,693

 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7,255,000 7,219,136 35,864

59 12,900 12,260 640

Despăgubiri civile 59.17 12,900 12,260 640

85 0 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de func 85.01.01 0 0 0

977,360 363,752 613,608

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 977,360 363,752 613,608

TITLUL XIV  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 977,360 363,752 613,608

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 977,360 363,752 613,608

Construcţii 71.01.01 0 0 0

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 232,610 163,053 69,557

Mobilier, aparatură  birotică şi alte active corporale 71.01.03 67,370 67,364 6

Alte active fixe 71.01.30 677,380 133,336 544,044

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 

 
 

Obiective DGASPC Iași - propuse pentru anul 2018 
 

1. Scaderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea 
numarului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială,  prin:   
integrarea / reintegrarea în familie,  reintegrarea socio-profesionala, adoptia 

2. Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor  si cresterea nivelului de 
perfectionare a personalului SMC inclusiv prin organizarea intalnirilor regionale de 
perfectionare a AMP si grupuri de suport pentru acestia 

3. Organizarea in parteneriat cu ONG si alte institutii unor sesiuni zonale de informare a 
copiilor si tinerilor din sistemul de protectie cu privire la diverse teme in scopul 
prevenirii situatiilor ce le pot pericilita integritatea, sanatatea si securitatea 
(consecintele consumului de alcool, tutun, droguri, trafic de persoane, riscul 
abandonului scolar, casatoria timpurie etc.). 

4. Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre voluntarii DGASPC - realizarea unor 
interviuri de selecţie  e  voluntarilor pentru eficientizarea  şi orientarea voluntarilor 
potriviţi în funcţie de priorităţi. Este nevoie de voluntari care să lucreze unu la unu cu 
beneficiarii cu nevoi speciale sau tulburari de comportament cât şi voluntari care vor 
lucra cu grupe de beneficiari la meditaţie, efectuarea temelor şi activităţi de 
dezvoltare personală,respectiv pregătirea diferitelor evenimente din viaţă. Voluntarii 
care vor activa în cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C Iaşi vor sprijini activ 
desfăşurarea activitatilor în cadrul serviciilor Direcţiei în funcţie de opţiunile lor. 

5. Continuarea recrutarii, formarii si monitorizarii  voluntarilor activi. Ca şi strategie de 
îmbunătăţire  a metodologiei de lucru cu voluntarii activi şi cei din ONG-uri se are în 
vedere organizarea unei sesiuni de lucru la care vor fi invitaţi coordonatorii de 
voluntari din cadrul D.G.A.S.P.C Iaşi şi coordonatorii de voluntari din cadrul centrelor 
de servicii scoiale, la Centrul de formare profesională Galata, iar ulterior o sesiune de 
formare a voluntarilor activi (14 ore), sesiune la care vor participa şi coordonatorii de 
voluntari. Aceste sesiuni au rolul de a ajuta voluntarii la început de drum şi de a trasa 
direcţia în care trebuie să se îndrepte. Formarea voluntarilor activi la nivelul 
D.G.A.S.P.C constituie o resursă utilă atat pentru institutie  cat  si pentru voluntari. 

6. Continuarea recrutarii, formarii si monitorizarii AMP  . Ca si masura, propunem ca la 
atestare, managerul de caz sa prezinte un video cu imagini de la domiciliul persoanei 
in cauza si declaratii ale membrilor familiei (o scurta filmare realizata cu telefonul 
mobil, transferata pe stick si prezentata pe videoproiector). 

7. Intensificarea activitatii de coordonare metodologica a CSS si CZ, inclusiv prin 
revizuirea procedurilor si instrumentelor de lucru, in scopul utilizarii judicioase a 
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resurselor materiale si valorizarii resurselor umane, in beneficiul copiilor si tinerilor 
ocrotiti in CSS si CZ. 

8. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, copii 
şi tineri şi diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a stimei de 
sine şi a increderii beneficiarilor în serviciile oferite  

9. Prevenirea si combaterea actiunilor si a comportamentelor deviante ale copiilor prin 
desfasurarea unor actiuni de prevenire în scoli, în parteneriat cu alte institutii publice 
sau private; 

10. Implementarea unor programe de educaţie parentală pentru parintii copiilor din 
sistemul de protectie, activitati desfasurate în cadrul CSS/CJIS sau CFP al DGASPC 

11. Identificarea unor resurse pentru cresterea determinarii si motivatiei personalului in 
vederea desfasurarii unei activitati eficiente si mentinerii unui climat de lucru 
stimulativ, cresterea gradului de apartenenta si unitate, recunoasterea meritelor 
angajatilor si voluntarilor, continuarea activitatii de perfectionare in colaborare cu CFP 
al DGASPC si alti formatori autorizati. 

12. Cresterea gradului de vizibilitate a serviciilor prin realizarea de materiale informative, 
crearea de link-uri pentru toate centrele, brosuri, pliante, si evidentierea pe lagina 
DGASPC si, eventual, facebook. 

13. Finalizare licențiere servicii precum și finalizare procedurilor operaționale pentru 
centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte în dificltate 

14. Colaborare echipă specialiști proiecte în vederea scrierii și depunerii de proiecte 
pentru accesare finanțare POR,  în vederea continuarii procesului de restructurare a 
CRRN Hîrlău,prin crearea unor noi servicii: Centru de zi si locuințe protejate 

15. Depunerea diligențelor necesare , către CJ Iași pentru modificarea cunatumului 
contribuției persoane vîrstnice instituționalizate la Căminul pentru Persoane Vîrstnice 
Mircești 

16. Efecturea demersurilor necesare pentru admiterea persoanelor cu dizabilități în CITO 
Popricani a cărei activitate a fost suspendată. 

 
 
Pe parcursul anului 2017, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă 
Comunitară (Direcția de Asistență Socială), a asigurat servicii sociale pentru copii și 
persoane cu dizabilități. 
Copii 
Centrul de zi „Prichindel” din subordinea Direcției de Asistență Comunitară (Direcția de 
Asistență Socială) a oferit copiilor cu vârste cuprinse între 6 luni şi 3 ani educaţie timpurie, 
activităţi educative, a asigurat hrană şi program de odihnă. Centrul DIFAIN, a asigurat 
alternative pentru diminuarea și înlăturarea efectelor negative la 16 copii cu părinții plecați 
la muncă în străinătate.  

Tabel - Evoluția serviciilor sociale, beneficiilor și facilităților pentru copii 
oferite de Direcția de Asistență Comunitară (Direcția de Asistență Socială), 2016-
2017 
 2016 2017 Evoluție 

Denumire număr număr număr 

Servicii sociale:    
Curatele speciale necesare la notariat la încheierea unor acte 197 130 -67 
Servicii de consiliere, informare şi intervenţie primară 361 634 +273 
Anchete sociale pentru încadrare în grad de handicap 1.245 1.212 -33 
Anchete sociale privind acordarea de „bani pentru calculator”, 
precum şi acordarea bursei „bani pentru liceu” 

62 44 -18 
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Planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie 313 235 -78 
Servicii medicale primare asigurate de cabinetele medicale şcolare    

- consultaţii : 87.891 87.891 
- tratamente : 70.516 70.516 

Obţinerea certificatelor de naştere, handicap, pensie urmaş 122 125 +3 
Consiliere, informare şi intervenţie primară pentru copii proveniţi 
din familii cu risc social 

: 634 634 

Beneficii, facilităţi, gratuităţi:    
Alocaţii de stat 7.376 6.886 -490 
Alocaţia de stat pentru copilul cu handicap 867 904 +37 
Indemnizaţia pentru creştere copil 3.872 4.594 +722 
Alocaţia de susţinere a familiei    

- copii 768 655 -113 
- dosare 380 280 -100 

Gratuitate lapte praf 2.627 1.816 -811 
Stimulentul educaţional – Tichete de grădiniţă 528 893 +365 
Ajutoare sociale    
Ajutoare de urgenţă în bani sau natură (copii) 1.300 1.300 0 

- elevi beneficiari de rechizite școlare 500 500 0 
- ajutoare în natură de Crăciun 800 800 0 

Burse sociale acordate copiilor cu rezultate excepţionale la 
învăţătură 

2 24 +22 

 
Persoane Cu Dizabilităţi 
Prin Centrul de zi pentru Persoane cu Deficienţe de Auz şi Vorbire „Sfântul Proroc Zaharia”, 
din subordinea Direcției de Asistență Comunitară (Direcția de Asistență Socială) 182 de 
persoane au beneficiat de servicii de consiliere și asistență socială primară, terapie 
ocupațională, activități cultural-educative și de petrecere a timpului liber, servicii de 
recuperare, kinetoterapie, servicii de traducere în limbaj mimico-gestual pentru toate 
activitățile și evenimentele organizate, prin intermediul unui interpret autorizat. 

Tabel - Evoluția serviciilor sociale, beneficiilor și facilităților pentru 
persoane cu dizabilități oferite de Direcția de Asistență Comunitară (Direcția de 
Asistență Socială), 2016-2017 
 2012 2017 Evoluție 

Denumire număr număr număr 

Servicii sociale:    

Anchete sociale realizate în vederea încadrării în grad de handicap 5.160 5.127 -33 

- anchete pentru adulţi 3.915 3.915 0 
- anchete pentru copii 1.245 1.212 -33 

Curatele speciale pentru bolnavi    

- cazuri 134 108 -26 
- autorizări tutori pentru reprezentarea ocrotiţilor 28 49 +21 

Servicii de consiliere și asistență socială primară (benificiari) 182 182 0 
Planuri individualizate de intervenţie 260 339 +79 
Evaluări/reevaluări beneficiari 233 331 +98 
Servicii de terapie, recuperare, kinetoterapie    

- masaj terapeutic, kinetoterapie    
o beneficiari 14 21 +7 
o prezenţe/an 94 151 +57 

- acces la sala de sport, aerobic cu instructor    



Pagina 208 din 233 
 

o beneficiari 42 51 +9 
o prezenţe/an 197 203 +6 

- terapii de reabilitare socială    
o beneficiari 35 89 +54 
o prezenţe/an 562 1.096 +534 

Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii 22 14 -8 
Servicii de asigurare hrană prin Cantina de ajutor social 10 18 +8 
Beneficii, facilităţi, gratuităţi:    
Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav 1.141 1.307 +166 

- copii 231 250 +19 
- adulți 910 1.057 +147 

Salarii acordate asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 698 732 +34 
Gratuitate pe mijloacele de transport în comun 6.062 5.988 -74 
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2.6. Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, 
programe și acțiuni cu finanțare externă. 

 

I. Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră 
 

Organizarea și Participarea la Întâlniri Oficiale cu Reprezentanți ai unor 
Ambasade la nivelul municipalității ieșene  
(20 întâlniri oficiale cu reprezentanții ambasadelor în 2017, în 2016 au fost 15 întâlniri 
oficiale) 

Tabel - Calendarul întâlnirilor oficiale cu reprezentanți ai unor ambasade în 
2017 
Data Eveniment 
3 februarie  Participare la Forumul Inventatorilor Români alături de Dl. Diar 

Nurbintoro, Ambasador al Republicii Indonezia, însoţit de către dna. 
Susilawati Bakrie (diplomat însărcinat cu afaceri politice) şi dl. Dicky 
Ahmad Rizaldi 

9 martie  întrevedere cu E.S. doamna Ambasador al Olandei, Stella RonnerGrubacic, 
cu prilejul unui eveniment organizat în cadrul proiectului "Leaders for 
Justice", organizat de CRPE. 

28 martie  întrevedere cu Ambasadorul Franţei, E.S. François Saint-Paul. 
30 martie  vizită oficială dl. Ambasador al Indiei, Dr AVS Ramesh Chandra. 
3 aprilie  vizita Excelenței Sale domnul Yevhen Levytsky, însarcinat cu afaceri a.i. al 

Ucrainei în Romania, însoțit de reprezentanții Asociației de Prietenie 
Români-Ucraina din Iași, dl președinte Victor Hrihorciuc și dl Daniel 
Seredenciuc 

5 aprilie  vizita la Iaşi a Ambasadoarei Olandei Ms. Stella Ronner-Grubačić - 
Conferința inspirațională internațională „NEW CITIES” Iași. 

6 aprilie  întrevedere cu E.S. Ambasador al SUA, dnul Hans Klemm. 
30 – 31 mai  întrevedere cu E.S. Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei. 
8 iunie  întrevedere cu E.S. Ambasadorul Germaniei, dnul domnul Cord Meier-

Klodt, însoţit de domnul Sebastian Gromig, şeful secţiei economice al 
Ambasadei. 

9 iunie  întrevedere cu E.S. Domnului Arvydas POCIUS, Ambasador al Republicii 
Lituania în România. 

26 iunie  vizită Ambasador Elveţia, E.S. dnul Urs Herren însoţit de soţia sa 
11 iulie  întrevedere cu E.S Thanh Cong, Ambasador al Republicii Socialiste 

Vietnam în România 
18 iulie  întrevedere cu Andrei Grinkevich-Ambasdor Extraordinar si Plenipotential 

al Republicii Belarus in România 
28 
septembrie  

întrevedere cu E.S. Michèle RAMIS, Ambasadoarea Franţei în România. 

2 octombrie  întrevedere cu E.S. domnul Ambasador Gerhard REIWEGER, Ambasadorul 
Austriei. 

5 octombrie  Întrevedere cu E.S. Dl Osman Koray Ertaș, Ambasador al Turciei la 
Bucureşti. 

12 
octombrie 

întrevedere cu Excelența Sa Marco Giungi, Ambasadorul Republicii Italiene 
în România, Novella Enrico, consul onorific al Italiei la Iași, Ezio Peraro 
(Institutul Italian de Cultură), Luca Gentile (Agenția Italiană pentru 
Comerț Exterior), Roberto Musneci (Camera de Comerț Italiană pentru 
România) și Giulio Bertola (Confindustria România). 

26 
octombrie 

întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei, E.S. 
Oleksandr Bankov–  
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2 noiembrie  întrevedere cu E.S. Domnul Marcin Wilczek, Ambasador al Poloniei în 
România. 

12 
decembrie 

– întrevedere cu E.S. Ambasadorul Canadei, dnul Kevin Hamilton. 

Înfrăţiri (1 infrățire în 2017, 1 înfrățire în 2016) 
22-24 Noiembrie 2017 – semnarea acordului de înfrătire a oraşului Iaşi cu oraşul Sevilla 
din Spania. 
Alte Intâlniri / Cizite Externe (8 în 2017, 5 în 2016) 
 

Tabel - Calendar alte întâlniri și vizite externe 2017 
Data Eveniment 
23-25 
ianuarie 

întâlnire cu reprezentanţii Asociației de înfrățire a orașului francez Villeneuve 
d”Ascq (Association Villeneuve-Iasi – AVAI) respectiv vicepresedinta AVAI si 
dl profesor Nadji Rahmania, cel care a inițiat în 2003 proiectul de înfrățire 

8-9 martie Întâlnire responsabili organizare „la Saison France-Roumanie 2019”, Jean-
Jacques Garnier şi Andrei Țărnea 

6 mai întrevederea domnului primar Mihai Chirica cu o delegație formată din 
domnul Yan JIANWU, Consilierul Cultural al Ambasadei Republicii Populare 
Chineze la București, domnul Jin HONGYUE, Director al viitorului Centru 
Cultural Chinez la Iași, domnul Tan Mi Tiberiu și doamna Marieta 
Anastasescu din cadrul Ambasadei. Delegația chineză a fost însoțită de 
doamna senator Iuliana SCÂNTEI, Vicepreședinte al Senatului României. 

27-28 iunie vizită oficiali ai Primăriei Sofia din Bulgaria și conducerea Dalkia 
30 iunie a avut loc întâlnirea domnului primar Mihai Chirica cu domnul Jeong O Park, 

Decan al Colegiului de Studii Central și Est Europene, Departamentul de 
Limba Română și președinte al Camerei de Comeț Româno- Coreană, 
domnul profesor Heo Young, Decan al Centrului pentru Centrului pentru 
Limba și Cultura Coreana însoțiți de domnul prof. univ. Mircea Georgescu din 
cadrul Universității Al I Cuza. 

20-21 
septembrie 

vizita Consilierului Politic al Ambasadei Canadei, dnul Christopher Duggan 

9 octombrie întâlnire şi organizare conferință la Universitatea Cuza- profesor Shimon 
Shetreet, Israel 

16 noiembrie  întâlnire dl Sebastian Metz, Director general AHK România domnul Juan G. 
Gruben, membru în Consiliul de administrație AHK și seniorreprezentative al 
Commerzbank, doamna Swantje Kortemeyer, Șef al secției Economice și 
Comerciale a Ambasadei Republicii Federale, a Germaniei la București alți 
reprezentanți ai AHK. 

 
Evenimente cu Caracter Internațional (3 în 2017) 
 

Tabel - Calendarul evenimentelor cu caracter Internațional 2017 
Data Eveniment 
29 martie Forum Economic Francofon (organizat de Camera de Comerț Franco-

Română, Primăria Iași, Consulatul Onorific al Franței la Iași, Institutul 
Francez) 

4 octombrie eveniment Camera de Comerț Româno-Franceză ”Mobilitatea viitorului” 
19 octombrie eveniment Camera de comerţ Romano-Olandeză 
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Participari La Târguri/Evenimente (2 în 2017) 

Tabel - Calendarul participării la târguri și evenimente 2017 
Data Eveniment 
18 – 20 
octombrie 

deplasare la DŰSSELDORF, GERMANIA (pe 19 întâlnirea oficială cu Primarul 
din Düsseldorf, pe 20 eveniment cultural) 

20-22 
octombrie 

eveniment VIENA – participare la acțiunea de plantare a unui vlăstar din 
teiul lui Eminescu. 

 
Cooperarea internaţională a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră 

Iași cu structurile similare din R.Moldova s-a desfăşurat în baza documentelor bilaterale în 
vigoare şi au constat în: 

- întâlniri de lucru la nivelul conducerilor I.T.P.F.Iaşi şi S.T.P.F. Iaşi cu omologii de 
frontieră aparţinând R. Moldova având ca obiective analiza situaţiei operative înregistrate la 
frontiera comună, analiza de risc comună, informări referitoare la fapte de natură 
infracţională descoperite în controlul frontierei de stat, schimb de date şi informaţii 
referitoare la anumite cazuri punctuale; 
 - întrevederi de frontieră la nivelul sectoarelor poliţiei de frontieră şi a punctelor de 
trecere a frontierei privind schimbul de informaţii pe situaţii operative şi pentru 
predarea/primirea unor persoane care au trecut ilegal frontiera de stat sau predări/primiri 
bunuri şi animale; 

- corespondenţă specifică activităţilor menţionate mai sus şi informări cu privire la 
situaţia operativă înregistrată la frontiera comună; 

- comunicări telefonice reciproce despre prezenţa unor persoane suspecte în 
apropierea frontierei de stat, efectuarea în comun a cercetării malului drept şi stâng al râului 
Prut cu ocazia trecerilor ilegale a frontierei comune. 

 
* Situaţia statistică comparativă 2016/2017 a activităţilor comune desfăşurate la 

frontiera comună este prezentată în tabelul alăturat. 
Perioada/ 
Tipul indicatorului 

2016 2017 Evoluţie 
numerică  

Evoluţie 
procentuală 

Şedinţe de lucru la nivel 
P.T.F./S.P.F./S.T.P.F./I.T.P.F. 

797 898 + 101 + 13% 

Întrevederi de frontieră 22 12 -10 - 45% 
Schimb de corespondenţă 495 254 - 241 - 49% 
Cercetări în comun ale evenimentelor  
de frontieră 

143 71 - 72 - 50% 

Misiuni în comun  
(patrulare cu ambarcaţiile pe R.Prut) 

187 211 + 24 + 13% 

 
b) Cu structuri din alte state, prin centre şi puncte de contact, astfel : 

• Punctele de contact de la Artand, Galaţi, Porubne, Oradea şi Giurgiu; 
• Centrul Internaţional de cooperare poliţienească;  
• Ofiţeri de legătură şi ataşaţi (ofiţeri) de afaceri interne prin intermediul 

Inspectoratului General de Poliţie de Frontieră. 
 c) Cooperarea cu Agenţia FRONTEX (Agenţia Europeană de Frontieră şi Gardă de 
Coastă): 
 În perioada analizată Agenţia Frontex a organizat Operaţiunea Comună Puncte 
Focale Terestre 2017 şi în Punctul Focal Sculeni, fiind detaşaţi 3 experţi (1 Spania, 1 
Letonia şi 1 Polonia). 
  În aceeaşi perioadă, 37 de poliţişti de frontieră şi 21 autospeciale transport 
din cadrul structurilor p.f. de pe raza judeţului Iaşi au participat la Operaţiuni Comune 
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desfăşurate sub coordonarea FRONTEX la frontierele externe ale U.E. şi activităţi de 
instruire/cursuri/ateliere de lucru organizate în statele membre U.E. 

  
* Situaţia statistică comparativă a misiunilor comune Frontex 2016/2017 este 

prezentată în tabelul alăturat. 

Tip de activitate/ 
Perioadă/Evoluţie 

P.f. participanţi în cadrul 
misiunilor operative 
comune/ sesiuni de 
pregătire 

Experţi străini participanţi în 
cadrul misiunilor operative 
comune/ sesiuni de pregătire 
derulate în România 

2016 26 4 
2017 42 3 
Evoluţie numerică + 16   - 1   
Evoluţie procentuală + 62% - 25% 
  
 e) Alte activităţi de cooperare internatională cu participarea p.f. (Europol, EUBAM,  
EUROJUST, OLAF, etc.): 

 Tip de activitate/ 
Perioadă/Evoluţie 

P.f. participanţi în cadrul misiunilor 
operative comune/ sesiuni de 
pregătire 

2016 18 
2017 6 
Creştere numerică                       -12 
Creştere procentuală - 67% 
 

Obiective de investiţii prin finanţare europeană:  
● Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Tomeşti: 
- s-a obţinut Certificatului de Urbanism de la Primăria Tomeşti şi Avizul de principiu din 

partea E.O.N. România pentru racordarea obiectivului de investiţii (finanţare prin 
„Programul de cooperare transfrontalieră Româno - Moldovean”);  

- s-a ȋntocmit fişa de proiect şi a fost obţinut avizul de mediu; 
- au fost traduse documentaţiile tehnice şi avizele obţinute, ȋn limba engleză; 
- ȋn prezent se aşteaptă aprobarea cererii de evaluare de către comisia de aprobare a   
  fondurilor/proiectelor. 
 

II. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE – APARATUL DE 
SPECIALITATE AL CJ IAȘI 
 
 II.1. Proiecte implementate si aflate in monitorizare 
 II.2. Proiecte in implementare 
 II.3.Proiecte viitoare 
 
II.1 Proiecte implementate si aflate in monitorizare: 
 
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI 
GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAŞI  
Investiţia realizată prin acest proiect a fost finanţată prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 –  Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniul major de 
intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate”. 
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea serviciilor de sănătate la standarde 
europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la 
piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate a regiunii NE, 
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scop convergent celui propus de Programul Operaţional Regional pentru această axă 
prioritară. 
Valoarea totală a proiectului: 8.864.212,00 lei 
Obiective generale  
creșterea calității vieții prin îmbunătățirea stării de sănătate a populației; 
 creșterea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală din Regiunea de Dezvoltare 
Nord Est pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la servicii de sănătate adecvate. 
Obiective specifice  
reabilitarea Ambulatoriului de Specialitate Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași; 
îmbunătățirea calității serviciilor specifice de sănătate a reproducerii; 
îmbunătățirea prevenției primare și secundare, prin  diagnostic precoce a unor afecțiuni ale 
gravidei și copilului; 
creșterea accesului la servicii moderne de planificare familială. 
Rezultatele proiectului 
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi este una din cele mai mari unităţi sanitare de profil din 
ţară, înregistrând peste 6.000 de naşteri pe an. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
“Cuza Vodă” Iaşi este o unitate sanitară de nivel III cu paciente din judeţul Iaşi şi din 
judeţele învecinate.  Ambulatoriul din cadrul spitalului  are o activitate intensă – aproximativ 
20.000 de pacienţi pe an, care presupune consultaţii, tratamente, explorări funcţionale, 
recoltări de produse biologice. De aceea a fost necesară dotarea cabinetelor ambulatoriului 
cu echipamente moderne specifice şi instrumentar pentru diagnosticarea afecţiunilor, 
îmbunătăţirea şi prevenţia primară şi secundară, prin diagnosticarea precoce a unor 
afecţiuni ale sistemului genital feminin, ale gravidei şi copilului 
Reabilitarea clădirii şi refuncţionalizarea spaţiilor şi creşterea eficienţei energetice a  clădirii 
reabilitate cu 30 - 50%, cu păstrarea arhitecturii autentice a clădirii, aceasta fiind monument 
instoric ce datează de la începutul sec. XIX.  
Crearea a două noi servicii medicale în cadrul Ambulatoriului (Şcoala Părinţilor şi 
Kinetoterapie); 
Dotarea laboratorului cu aparatura necesară investigaţiilor paraclinice şi  specifică; dotarea 
spaţiilor aferente ambulatoriului cu mobilier specific  
Dotarea spaţiilor aferente ambulatoriului cu mobilier specific. 
 
AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ "PROF. DR. N. OBLU" IAŞI 
Investiţia  realizată prin acest proiect a fost finanţată prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 –  Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniul major de 
intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate”. 
Valoarea totală a proiectului: 6.194.605,72 lei 
Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu Iași în vederea îmbunătățirii 
calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial-regională 
echilibrată a acestora, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de 
sănătate.  
Prin atingerea obiectivului specific s-au realizat : 
- 1 ambulatoriu echipat, reabilitat şi modernizat; 
- 7 cabinete medicale modernizate; 
- Creşterea cu 20% a numărului de consultaţii în Ambulatoriu, prin scăderea numărului de 
pacienţi redirecţionaţi către alte spitale cu 20%, începînd cu al doilea an de la finalizarea 
implementării proiectului. 
- Reducerea cu 30% a duratei de spitalizare prin modernizarea serviciilor medicale din 
cadrul ambulatoriului integrat (de la 10 zile spitalizare la 7 zile) 
- Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 10%. 
Rezultatele proiectului 
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Prin reabilitarea Ambulatoriului Integrat al Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu 
Iași s-au realizat: 
- Creșterea gradului de sigurantă a clădirii și asigurarea unui mediu de lucru adecvat, cât și 
creșterea calității actului medical; 
- Achiziționarea a 394 echipamente și dotări medicale de ultima generație pentru dotarea 
cabinetelelor de neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, explorari functionale, 
otorinolaringologie, ortopedie și traumatologie și de medicină internă 
 
 
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI  
Investiţia realizată prin acest proiect a fost finanţată prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 – Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniul major de 
intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate”. 
Valoarea totală a proiectului: 9.754.837,91 lei 
Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași în vederea îmbunătățirii accesului 
cetățenilor la servicii medicale de calitate. Prin atingerea obiectivului specific, proiectul 
urmărește: 
-1 ambulatoriu reabilitat 
crearea unui nou serviciu medical în cadrul ambulatoriului 
-creșterea eficienței energetice a clădirii reabilitate cu 30-50% 
-acces crescut la unitatea medicală reabilitată și modernizată cu 10% 
-scăderea cu 6% a numărului de pacienți redirecționați către spitalul de specialitate pentru 
internare din cauza lipsei de mijloace de investigație modern 
-scăderea cu 15% a numărului persoanelor redirecționate către alte unități sanitare 
Rezultatele proiectului 
Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie are ca obiect de 
activitate prevenţia şi controlul tuberculozei la adulţi şi copii, pneumologie adulţi şi copii şi 
chirurgie toracică. 
Proiectul a urmarit transformarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Iaşi într-o unitate medicală modernă, ce oferă întreaga gamă de servicii 
necesare asigurării unui act medical de calitate pacienţilor săi.  
Lucrările de reabilitare au contribuit la: 
creşterea gradului de siguranţa a clădirii;  
refuncţionalizarea cladirii  prin proiectarea unui flux adecvat destinaţiei spaţiilor, în 
conformitate cu normele igienico-sanitare; 
creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 până la 50%; 
S-a creat un serviciu medical nou, esenţial pentru asigurarea unui diagnostic rapid şi corect, 
respectiv de ecografie toraco-abdominală.  
      S-au dotat cu echipamente medicale de ultima generatie: 
Cinci cabinete medicale pentru adulţi; 
Două cabinete medicale pentru copii; 
Un laborator radiodiagnostic; 
Un laborator de hematologie; 
Un laborator de anatomie patologică; 
Un laborator de bacteriologie; 
Un laborator de biochimie; 
O camera de recoltare; 
Un cabinet de explorări funcţionale; 
 
TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT  
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.313.344,19 Euro 
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Partenerii în proiect, care sunt și beneficiarii direcţi alături de Consiliul Județean Iași: 
Consiliul Local Letcani; 
Consiliul Raional Ungheni (Republica Moldova); 
Consiliul Raional Făleşti (Republica Moldova); 
Consiliul Regional Vinnytsa (Ukraina); 
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi; 
Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”Iaşi. 
Proiectul „TransAgropolis - Transfrontier Agribusiness Suport” a fost finanțat prin Programul 
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 
Obiectivul principal este dezvoltarea infrastructurii de marketing agricol în scopul 
îmbunătățirii performanțelor economiei din zona transfrontalieră. Obiectivul specific 1 este 
dezvoltarea de proiecte de investiţii care vor contribui la creşterea producţiei agricole şi 
îmbunătăţirea practicilor de afaceri prin crearea parcului agro-industrial TransAgropolis; 
Obiectivul specific 2 îl reprezintă promovarea colaborării multi-sectoriale între cooperative şi 
asociaţii de fermieri, agenţii guvernamentale şi sectorul privat pentru dezvoltarea investiţiilor 
la nivel local, prin crearea reţelei transfrontaliere de agribusiness. 
Grupul ţintă este format din producatori agricoli (companii private, asociatii agricole, 
organizatii de producatori individuali) si firme din domeniul agro-alimentar, astfel: 
331 din Județul Iași 
84 din Raionul Ungheni (Republica Moldova) 
87 din Raionul Falesti (Republica Moldova) 
788 din Regiunea Vinnytsa (Ukraina) 
Amplasamentul investiției este în Comuna Letcani - Lotul 25 în suprafaţă de 25,4 ha, 
aparţinând domeniului Consiliului Local al comunei Leţcani, aflat in administrarea  Județului 
Iaşi – Consiliului Judeţean Iaşi. 
Rezultate principale: 
Investiţia Transagropolis cu mai multe obiecte de investiţie: a) Spaţiu de producţie principal 
(spaţiu pentru linii de procesare, spaţiu desfacere şi prezentare), b) Centru Suport Afaceri şi 
c) Amenajări exterioare (alei betonate, parcări pentru 40 autoturisme, 20 camioane şi 
masini de transport de capacitate / tiruri, gard / împrejmuire, utilităţi: electricitate, 
alimentare cu apă, canalizare). 
Reţeaua transfrontalieră în domeniul agro-alimentar: va sprijini  şi  dezvolta cooperarea în 
domeniul  agro-alimentar  (schimburile  comerciale,  schimburile  ştiinţifice,  consultanţa  şi 
transferul de know-how etc.). 
Funcţiunile propuse pentru investiţie sunt următoarele: 
hală/ piaţă de gros/depozit; 
administraţia TransAgropolis/ birouri (consultanţă agricolă, credit agricol etc.) şi showroom; 
parcare / showroom exterior (pentru echipamente şi utilaje); 
2 loturi amenajate pentru concesionare/ închiriere către firmele care doresc să-şi 
construiască hale/ sediu etc. în Transagropolis. 
 
 
ECHILIBRU – SPRIJIN PENTRU FAMILIILE COPIILOR CU DIZABILITĂŢI DIN MUNICIPIUL 
IAŞI 
Proiectul a fost finanțat prin programul “Promovarea egalității de gen și a echilibrului între 
viața profesională și viața privată”, RO11, mecanismul financiar SEE 2009-2014. 
Beneficiar/Promotor este Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, având ca parteneri 
Directia Generală de Asistenţă şi Protectia Copilului Iaşi și Asociaţia pentru Dezvoltare 
Continuă AD Plus. 
Valoarea totală a proiectului: 337.560 Euro 
Obiectivul principal: Promovarea in municipiul Iasi a egalitatii de gen si a echilibrului intre 
viata profesionala si cea de familie. Se intenţionează implementarea unui proiect structurat 
în două componente: 
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Componenta (A): infiinţarea unui centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi cu vârsta între 0 şi 
7 ani în municipiul Iaşi, urmărindu-se îmbunătăţirea echilibrului dintre viaţa profesională şi 
cea privată a familiilor care au copii cu dizabilităţi. 
 Componenta (B): va fi constituită din activităţi de informare şi conştientizare a opiniei 
publice cu privire la importanţa egalităţii de gen (cu accent pe incluziunea persoanelor de 
etnie romă). 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OB1: ”Imbunatatirea echilibrului intre viata profesionala si cea privata pentru 25 de familii 
din municipiul Iasi care ingrijesc copii cu dizabilitati prin crearea unui centru de zi specializat 
destinat copiilor cu varste intre 0 si 7 ani”. 
OB2:  :„Cresterea gradului de informare si sensibilizare a opiniei publice din judetul Iasi 
(inclusiv a comunitatilor de romi) cu privire la importanta egalitatii de gen”. 
Prin proiect s-a realizat un centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Iaşi, care 
să ofere îngrijire pe perioada zilei, dar şi servicii specializate de terapie (kinetoterapie, 
logopedie, recuperare prin stimulare senzorială). Au fost asigurate standardele de calitate 
prin accesibilizarea clădirii şi dotarea centrului cu mobilier adecvat activităţilor şi tipologiei 
beneficiarilor precum şi dotarea cabinetelor cu echipamente specifice de intervenţie. 
Beneficiarii directi ai proiectului: 
20 de familii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
- au domiciliul in municipiul Iasi; 
- au un copil cu dizabilitati cu varsta de pana in 7 ani care are recomandare pentru serviciile 
centrului de zi; 
- doresc sa se implice in proiect in scopul echilibrarii vietii profesionale cu viata de familie. 
5 familii de etnie roma care indeplinesc cumulativ uramatoarele conditii: 
- au domiciliul in municipiul Iasi; 
- au un copil cu dizabilitati cu varsta de pana in 7 ani care are recomandarea pentru 
serviciile centrului de zi; 
- doresc sa se implice in proiect in scopul echilibrarii vietii profesionale cu viata de familie. 
10 persoane de etnie roma care vor intra in componenta  retelei interprofesionale pentru 
combaterea stereotipurilor de gen; 
10  persoane  implicate in integrarea romilor desemnate din cadrul institutiilor publice sau a 
ONG urilor din municipiul Iasi; 
10 persoane din  institutiile publice sau  din  ONG urile din municipiul Iasi. 
Beneficiarii indirecti ai proiectului: 
 - 25 de copii cu dizabilitati din municipiul Iasi (ai  beneficiarilor directi); 
 - 300 de persoane care vor primi materiale informative; 
  - autoritatile judetene care isi vor diversifica reteaua de servicii;  
 - echipa de management si de implementare a proiectului- care beneficiaza de 
validarea experientei profesionale si de dobandirea a noi capacitati in lucrul de echipa;  
 - profesionistii care vor beneficia de expertiza partenerului imbunatatindu-si 
capacitatea de a derula actiuni pentru promovarea egalitatii de gen; 
 - 10 persoane care vor compune  schema de personal a Centrului “Echilibru”; 
 - comunitatea locala in ansamblu.  
Rezultatele proiectului: 
1 Centru social destinat copiilor cu dizabilitati (0-7 ani) nou infiintat 
20 de familii  din municipiul Iasi  sprijinite sa mentina echilibrul intre viata privata si cea 
profesionanala. 
5 familii de etnie roma sprijinite sa mentina echilibrul intre viata de familie si cea 
profesionanala. 
20 copii prescolari cu dizabilitati beneficiari ai serviciilor centrului de zi 
5 copii de etnie roma cu dizabilitati inscrisi la centrul de zi 
1 retea interprofesionala pentru promovarea egalitatii de gen in municipiul Iasi 
10 persoane de etnie roma participante la seminarii de informare 
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2 seminarii de informare cu privire la egalitatea de gen 
1 Plan Local de crestere a nivelui de implicare a femeilor rome in viata profesionala 
300 brosuri de promovare a echilibrului intre viata profesionala si de familie 
500 de pliante promovare egalitate de gen 
1 experienta transnationala pentru preluarea expertizei in egalitate de gen 
1 work-shop pentru diseminarea bunelor practici in problematica de gen. 
 
 
„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEȚUL IAȘI” 
Consiliul Judeţean Iaşi este beneficiarul proiectului ,,Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Iaşi”, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu 
2007-2013.  
Scopul proiectului este reprezentat de completarea infrastructurii și a echipamentelor 
existente cu investiții care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al 
deșeurilor la nivel de județ, prin care se va realiza atingerea standardelor minime pentru 
conformarea cu cerințele legislative ale Uniunii Europene referitoare la sectorul de mediu, 
precum și respectarea angajamentelor României asumate prin Tratatul de Aderare la 
Uniunea Europeană.  
Prin implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul 
Iași” se urmărește atingerea următoarelor ținte: 
Rata de acoperire cu servicii de salubritate oferite de operatori autorizați de 100%; 
Creșterea gradului de reciclare al deșeurilor de ambalaje; 
Reducerea cantității de deșeu biodegradabil depozitat; 
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași cuprinde următoarele 
obiective de investiții: 
Pubele și containere pentru colectarea deșeurilor în județul Iași ; 
Vehicule de lung curier pentru transportarea deșeurilor la facilități ; 
Stații de transfer: Bălțați și Ruginoasa ; 
Stații de sortare: Ruginoasa (stație nouă) și Țuțora (finalizarea stației existente și 
construirea unei stații noi) ; 
Stație de compostare: Țuțora ; 
Stație de Tratare Mecano-Biologică (MBT): Țuțora ; 
Construirea subcompartimentului 3 al Depozitului ecologic Țuțora; 
Închiderea depozitelor neconforme : Pașcani - Valea Seacă, Târgu Frumos – Adâncata, 
Hârlău și Tomești.    
Grupul ţintă: Întreaga populaţie a judeţului Iaşi. 
 
CENTRALIZATOR PROIECTE AFLATE ÎN MONITORIZARE 
ÎN CADRUL DIRECTIEI PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
Nr. 
Crt. 

Proiect Program 
de 
finantare 

Valoarea 
totala a 
proiectului         
(lei) 

Asistenta 
financiara 
nerambursabila    
(lei) 

Data 
finalizare 
proiect 

Finalizare 
perioada 
monitoriza
re 

1 

Ambulatoriul 
de Specialitate 
al Spitalului 
Clinic de 
Pneumoftiziolo
gie 

POR 2007-
2013 

9,754,837.91 7,652,536.63 30.10.201
6 

30.10.202
1 

2 

Ambulatoriul 
de Specialitate 
Obstretică si 
Ginecologie 

POR 2007-
2013 

7,062,387.48 5,390,075.41 30.06.201
6 

30.06.202
1 
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"Cuza Voda" 
Iasi 

3 

Ambulatoriul 
Integrat al 
Spitalului Clinic 
de Urgență 
"Prof. dr. 
Nicolae Oblu" 
Iași 

POR 2007-
2013 6,194,605.72 4,852,591.68 

30.06.201
6 

30.06.202
1 

4 
Reabilitarea 
Manăstirii Golia  
etapa II 

POR 2007-
2013 

25,139,418.3
6 24,434,690.97 

25.12.201
5 

25.12.202
0 

5 

Sistem 
Informatic 
destinat 
Gestiunii 
Registrului 
Agricol în 
format 
electronic 
SIGRA-IS 3, 
Județul Iași 

POS CCE 
2007-2013 

6,492,637.52 6,362,784.77 08.11.201
5 

08.11.202
0 

6 

Reabilitarea și 
modernizarea 
drumului 
interjudețean 
DJ 248 Iasi-
Vaslui 

POR 2007-
2013 

70,117,252.3
4 

57,841,159.16 10.08.201
5 

10.08.202
0 

7 

Rebilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
rutiere 
interjudețene 
DJ282C, 
DJ282, 
DJ282B,  Iași-
Botoșani 

POR 2007-
2013 

82,038,960.4
6 57,072,301.74 

08.01.201
5 

08.01.202
0 

8 

Transagropolis 
- 
Transfontalier 
Agribusiness 
Support 

POC RO-
UA-MD 
2007-2013 

25,847,809.8
4 12,120,041.36 

31.12.201
5 

31.12.202
0 

9 

Echilibru- 
Sprijin pentru 
familiile 
copiilor cu 
dizabilități din 
municipiul Iasi 

SEE 2009-
2014 

1,513,855.33 1,424,161.33 30.04.201
7 

30.04.202
2 

10 

Reabilitarea, 
modernizarea 
și dotarea 
școlilor 
speciale din 

POR 2007-
2013 

32,285,065.3
3 24,925,785.61 

17.07.201
3 

17.07.201
8 
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județul Iași 

11 

Sistem de 
management 
integrat al 
deșeurilor în 
județul Iași - 
Faza I 

POS Mediu   
2007-2013 

214,005,535.
00 154,177,119.00 31.07.201

6 
31.07.202
1 

 
Total  

480,452,365.
29 356,253,247.66   

 
 
 II.2 Proiecte in implementare 
 
REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI – SUCEAVA 
Proiectul este desfașurat în parteneriat cu UAT Suceava, prin Programul Operational 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
Scopul principal: Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, 
în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea si reabilitarea a 
167,933 km de drumuri judeţene din judeţele Iaşi şi Suceava aflate în proximitatea TEN-T şi 
conectarea a 22 de unităţi administrativ - teritoriale urbane şi rurale la reţeaua TEN-T. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunătățirea accesibilității și a mobilității 
populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin 
modernizarea a 167,933 km de drumuri județene din judetele Iași si Suceava aflate în 
proximitatea TEN-T și conectarea a 22 de unități administrativ-teritoriale urbane si rurale la 
reteaua TEN-T.  
Obiectivele specifice 
Reabilitarea/modernizarea a 167,933 km de drumuri județene conectate la TEN-T până în 
anul 2021  
Creșterea gradului de accesibilitate a 22 de comunități situate în zonele urbane și rurale din 
proximitatea rețelei TEN-T și sprijinirea mobilității unui număr de 137.580 persoane din 
aceste comunitati.  
Rezultatele anticipate ale proiectului 
Realizarea proiectului va conduce la reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, 
la promovarea accesului pe pieţele regionale și la creşterea siguranţei traficului. Proiectul se 
încadreaza în conceptul general strategic stabilit pentru POR 2014–2020 privind 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere ca factor determinant pentru creșterea competitivității 
economice și dezvoltarea sustenabilă a regiunii Nord-Est, contribuind la creșterea calității 
vieții comunităților locale și regionale prin dezvoltarea condițiilor infrastructurale raportat la 
condiţiile specifice ale zonei. Menționăm câteva din rezultatele pe care anticipăm să le 
obțiunem urmare a realizării acestui proiect: 
Lungime drumuri județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T-km - 167,933 Km 
Populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la 
coridoarele TEN-T - 137.580 persoane 
Lungime pistă simpla (cu un sens) de biciclete construita/modernizata - 1,744 km 
Suprafață trotuare/trasee pietonale modernizata/realizata - 12.480 mp 
stații transport public și alveole construite/modernizate - 57 buc 
Aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport și investiții suplimentare pentru 
protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme - 
6,700 km 
Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației - 3 elemente 
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Bugetul total: 327,03 milioane lei, din care valoarea eligibilă de 305.377.895,05 lei 
(finanțare nerambursabilă în sumă de 299.270.337,14 lei) 
Data finalizare proiect: 31.01.2021 
 
 
FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 
IAŞI - FAZA II, proiect desfașurat prin Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reducerea numărului 
depozitelor neconforme și creșterea gradului de reciclare a deșeurilor din România. 
IObiectivul general:  Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului din judeţul Iaşi, prin dezvoltarea si implementarea unui sistem durabil de 
management al deşeurilor. 
Obiectivele specifice: 
- Reducerea cantității anuale de deşeuri biodegradabile; 
- Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje; 
- Implementarea sistemului de colectare selectivă; 
- Îmbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de colectare şi transport; 
- Optimizarea logisticii prin eficientizarea gestionării deşeurilor; 
- Depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitului conform de la Ţuţora; 
- Asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului şi obţinerea unui bun nivel de conştientizare a 
publicului cu privire la rigorile şi avantajele SMID în judeţul Iaşi. 
Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Iași (SMID) vizează: 
1. Colectarea selectivă a deșeurilor.  
2. Transferul deșeurilor.  
3. Sortarea deșeurilor reciclabile. 
4. Tratarea deșeurilor biodegradabile. 
5. Eliminarea deșeurilor în depozitul de deșeuri conform.  
Valoarea totala a proiectului, faza I și faza II, este de 69,3 milioane euro, din care circa 6,5 
milioane euro reprezinta cofinanțare de la bugetul local. La realizarea proiectului au 
participat 98 Unități Administrativ Teritoriale, iar pentru îndeplinirea obiectivelor s-au 
semnat 32 de contracte de lucrări, prestări servicii sau furnizare de bunuri, s-au organizat 7 
șantiere, au fost inchise 4 depozite neconforme și s-au deschis 2 stații de sortare, 1 stație 
de transfer și o stație de tratare mecano-biologica. 
 
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA ”SF. MARIA” IASI, 
proiect desfașurat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirii în care 
functionează Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi prin măsuri de izolaţie 
termică a anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor termoenergetice, 
instalarea şi utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de 
energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul 
îmbunătăţirii eficienţei energetice şi monitorizării consumurilor de energie la nivelul clădirii. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Creșterea eficienţei energetice și reducerea punţilor termice la nivelul clădirii prin realizarea 
de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
Creşterea eficienţei energetice şi reducerea punţilor termice la nivelul clădirii prin realizarea 
de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi de furnizare a apei calde de 
consum; 
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Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile prin 
instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a agentului 
termic primar necesar obţinerii apei calde de consum ; 
Asigurarea unei calităţi ridicate a aerului interior la nivelul clădirii prin lucrări de instalare şi 
modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare mecanică ; 
Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie prin montarea unor sisteme inteligente de 
contorizare, urmărire şi înregistrare şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de 
management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau 
monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice 
ale clădirii. 
Bugetul total: 121,48 milioane lei 
Data finalizare proiect: 31.10.2021 
 
RESTAURAREA MUZEULUI “VASILE POGOR” IAȘI, proiect desfășurat prin programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului, prioritatea de investiții 5.1 -  
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca 
factor de impulsionare a dezvoltării locale. 
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi 
turistic al Muzeului “Vasile Pogor” Iaşi prin: 
Restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului “Vasile Pogor” Iaşi. 
punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 % 
pentru primul an de exploatare. 
Clădirea prezintă zone afectate de infiltrațiile de apă atât din subsol cât și din tavan. Sunt 
necesare intervenții la fundația clădirii, pereți interiori și exteriori, la acoperiș și jgheaburi. 
Este necesară refacerea completă a instalațiilor electrice și termice. Clădirea nu este izolată 
termic. 
Dotări: sisteme de supraveghere și asigurare antiefracție și antiincendiu în toate încăperile 
(în funcție de cerințele ISU), dotări moderne de iluminare a spațiilor muzeale din interiorul 
clădirii. 
Bugetul estimat: 6,53 milioane lei 
Data finalizare proiectul: 30.11.2020 
 
RESTAURAREA  MUZEULUI “SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAȘI, proiect 
desfașurat prin programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural. 
Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul – monument istoric IS-II-m-A-03963 (de 
importanță națională). Construită în timpul lui Antonie Vodă Ruset, între anii 1677 – 1679, 
clădirea care adăpostește filiala de literatură veche a Muzeului Literaturii Române Iași a fost 
sediul celei de-a doua tiparnițe din Iași, în perioada 1679 – 1686. Printre exponatele de 
mare rezonanță aflate în expoziția permanentă menționăm Cazania sau Carte românească 
de învățătură (1643), prima tipăritură în limba română de pe teritoriul Moldovei. Clădirea 
necesită intervenții asupra pereților interiori și exteriori, refacerea completă a instalației 
termice, dotarea cu sisteme de supraveghere și asigurare antiefracție și antiincendiu în toate 
încăperile , refacerea iluminatului interior, sistem de iluminat exterior. De asemenea sunt 
necesare dotări și modernizări în ceea ce privește expoziția permanentă. 
Obiectiv general este valorificarea potențialului cultural-istoric și turistic al Muzeului Sfântul 
Ierarh Dosoftei Mitropolitul” prin:  
restaurarea, protejarea și conservarea clădirii Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”; 
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punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
creșterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 5,56% 
pentru primul an de exploatare. 
Rezultatele proiectului vor fi: 
creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu; 
1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat. 
Bugetul estimat: 3,67 milioane lei 
 
REGIUNEA NORD-EST: AXA RUTIERA PRIORITARĂ 2: BOTOŞANI – IAȘI,  proiect desfașurat 
în parteneriat cu UAT Botoșani, prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de 
investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
Scopul economic principal: Proiectul are în vedere creşterea gradului de coeziune economică 
şi socială la nivelul judeţelor Botoşani şi Iaşi, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
din zonă şi facilitarea accesului la rutele naţionale şi europene din regiune, interconectarea 
la reţelele de transport judeţene cu acces la reţeaua TEN-T şi la Polul de creştere Iaşi. 
Investiţia odată finalizată va permite creşterea traficului rutier (persoane, mărfuri şi servicii) 
pe traseul modernizat, dezvoltarea sectorului IMM din zonă şi a turismului. 
Se va crea un traseu alternativ la DN 24C – singurul drum naţional de pământ din ţară, cu 
perspective reduse de modernizare, către/dinspre punctul de trecere a frontierei Rădăuţi 
Prut-Lipcani, pe DJ 282, permiţând interconectarea la retelele de transport judeţene cu 
acces la reţeaua de transport TEN-T şi la Polul de creştere Iaşi. 
Bugetul estimat total: 334,31 milioane lei 
Data finalizare proiect: 15.12.2017 
 
ORAȘE ECHITABILE: INTEGRAREA AGENDEI 2030 ÎN POLITICILE LOCALE ÎN PERIOADA DE 
MIGRARE ȘI FLUX DE REFUGIAȚI  
Program de finanțare: EUROPE AID - Acțiuni externe ale Uniunii Europene, Lot 4: Educație 
și învățare globală și proiecte de susținere implementate de autorități locale sau asociații de 
autorități locale din statele membre 
Partenerii proiectului: Regiunea Emilia Romagna (Italia), lider, Alma Mater Studiorum – 
Universitatea Bologna (Italia), Ayuntamiento de Alicante (Spania), Bashkia Shkoder 
(Albania), Split (Croația), Falkopings (Suedia), Fundația Centrum Badan Migracyjnych 
(Polonia), Județul Iași, Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Poznaniu (Polonia), BRCT 
(România), Forli (Italia), Modena (Italia), Emilia Romagna (Italia), Pemba (Mozambic), 
Valencia (Spania), Asociația Grupul de Voluntari Civili Bologna (Italia), Dimos Patreon 
(Grecia) și Vejle (Danemarca). 
Obiectivele generale ale proiectului:  
Conștientizarea rolului și responsabilităților autorităților locale și a cetățenilor cu privire la 
relațiile de interdependență  
Localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și realizarea Agendei 2030 cu implicarea 
autorităților locale în activități care să susțină domeniile social, economic și de mediu pentru 
o dezvoltare durabilă, luând în considerare provocările migrației. 
Contribuirea la îndeplinirea Politicii de Coerență pentru Dezvoltare în politicile locale, cu 
referire la migrarea contemporană și crearea unei noi abordări pentru instituțiile locale. 
Obiectiv specific: 
Conștientizarea și implicarea activă a cetățenilor, organizațiilor și factorilor de decizie în 
localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 5 (egalitatea de șanse), 11 (orașe și 
comunități durabile), 13 (schimbări climatice) și 16 (pace, dreptate și instituții puternice) și 
promovarea unei cooperări descentralizate în implementarea scopurilor Agendei 2030 locale 
în 8 regiuni din Uniunea Europeană. 
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Valoarea totală a proiectului este de 3.735.690 Euro, din care pentru activitățile CJ Iași 
20.362,10 Euro. 
Data de finalizare a proiectului: 21 decembrie 2020 
 
CENTRALIZATOR PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 
ÎN CADRUL DIRECTIEI PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

Nr. 
Crt. Titlu Proiect 

Program 
de 
finantare 

Valoarea 
totala a 
proiectului    
(milioane 
lei) 

Asistenta 
financiara 
nerambursabila    
(milioane lei) 

Data 
finalizare 
proiect 

1. Regiunea Nord - Est - Axa 
Rutieră Strategică 1: Iaşi - 
Suceava 

POR 
2014-
2020 

327,03 299,27 31.01.2021 
 

2. Fazarea Proiectului Sistem de 
Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Iaşi - Faza 
II 

POIM 
2014-
2020 

36,74 27,66 31.10.2018 
 

3. Reabilitarea și Modernizarea 
Spitalului Clinic de Urgenta ”Sf. 
Maria” Iasi 

POR 
2014-
2020 

121,48 88,22 31.10.2021 
 

4. Restaurarea Muzeului “Vasile 
Pogor” Iași 

POR 
2014-
2020 

6,53 6,39 30.11.2020 
 

5. Restaurarea  Muzeului “Sfântul 
Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iași 

POR 
2014-
2020 

3,67 3,59 30.11.2019 
 

6. Regiunea Nord-Est: Axa Rutiera 
Prioritară 2: Botoşani – Iași 

POR 
2014-
2020 

334,31 240,80 30.11.2021 
 

7. Orașe Echitabile: Integrarea 
Agendei 2030 în Politicile Locale 
în Perioada de Migrare și Flux 
de Refugiați 

EUROPE 
AID 

0,10 0,89 31.12.2020 
 

TOTAL 829,86 666,82  
 
 
II.3. Proiecte viitoare 
 
PROIECTE CARE VOR FI DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII PRIN PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020: 
 
EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENŢĂ ÎN CADRUL 
SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU  COPII ”SF.MARIA” IAȘI  
Obiectivul general al proiectului 
Principalul  obiectiv îl reprezintă realizarea unei clădiri eficiente energetic, ușor de 
administrat,  care să asigure un climat interior corespunzator în ceea ce privește calitatea 
aerului, confortul termic, vizual şi acustic, adresabilitate facilă – cale de acces aeriană, 
rutieră etc. 
 
Obiective specifice 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt : 
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Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament ca urmare a dotării şi 
instrumentării la standarde europene.  
Îmbunătăţirea accesibilităţii Spitalului de copii ”Sf Maria” şi a legăturilor lui cu alte spitale 
locale şi regionale. 
Scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi prin dotarea cu aparatură medicală complexă, 
inexistentă în prezent, pentru anumite analize sau diagnosticuri medicale. În prezent, 15% 
din pacientii UPU dintr-o lună calendaristică sunt redirijaţi către alte spitale în vederea 
investigaţiilor şi tratamentelor de specialitate 
 
Sursa de finanțare 
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – 
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități 
de primiri urgențe 
Valoarea proiectului: 6.315.457,45 lei 
 
“CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE SCOLARĂ (CORP B), CORP CLĂDIRE CENTRALĂ 
TERMICĂ, MAGAZIE (ATELIER SCOALĂ) - ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI” 
În anul 1976 s-a înfiinţat Şcoala Ajutătoare, actuala Școală Gimnazială Specială Paşcani, 
care la început a avut regim de casă de copii cu două clase. Pe parcursul anilor de 
funcţionare, şcoala a suferit numeroase transformări care au atras copii cu nevoi speciale 
(insuficienta dezvoltare a proceselor psihice; abateri în dezvoltarea intelectuală; tulburări 
socioafective şi de comportament; tulburări de vorbire; insuficienţe în dezvoltarea sferei 
motrice) din zona Pașcani. În prezent  sunt înscriși un număr de 150 elevi în învăţământul 
special (repartizaţi în 15 clase) şi un număr de 61 elevi în învăţământul integrat.  
Obiectivul general al proiectului 
Realizarea condiţiilor pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile 
pieţei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor 
economice. 
Prin proiect se vor realiza următoarele: 
1.Reabilitare corp clădire (reabilitare sistem de încălzire centrală; reabilitare exterior școală; 
reabilitare structură arhitectonică intrări; înlocuire parchet în toate spațiile educaționale și 
terapeutice; reabilitare acoperiș; reabilitare interioare săli de clasă și cabinete terapeutice; 
reabilitare sală de sport; reabilitare cabinet kinetoterapie; cale de acces cu rampă și lift 
pentru etaj; amenajare sala de mese și spații administrative). 
2.Amenajare spațiu pentru activități ludice și sportive (amenajare teren de sport în 
concordanță cu normativele de protecție pentru copiii cu CES). 
3.Reabilitare gard cu sistem de închidere electronic de închidere a porților. 
4.Reabilitare curte interioară față pentru desfășurare activități educative, ludice și sportive. 
5.Amenajare spații verzi 
6.Dotări (mobilier pentru săli și cabinete (specific ludic și de stimulare polisenzorială); tablă 
interactivă pentru toate sălile de clasă; onitoare prolite pentru cabinetele TAS; bibliotecă 
școlară interactivă pe holul școlii (cu aparatură prolite și bibliotecă virtuală) 
7.Corp clădire nou(parter, etaj 1, etaj 2/ mansardă) (sală de festivități (sistem audio, scenă, 
izolație fonică); spațiu de depozitare; 8 săli de clasă; 4 cabinete; 4 camere cazare; legătură 
de termopan între clădiri cu miniseră pentru activități educative). 
Obiective specifice 
Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte 
educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu 
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prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a 
școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și 
tineri din mediul rural, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau 
subreprezentate. 
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prioritatea de investiții 10.1- Investițiile în 
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 
Obiectivul specific 10.1b- Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului. 
Valoarea proiectului: 3.024.314,34 lei 
 
“CONSOLIDARE SI REABILITARE CLADIRE SCOLARA (CORP B), CENTRALA TERMICA, 
MAGAZIE (ATELIER SCOALA) - SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PASCANI” 
Proiectul se va realiza în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 
10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prioritatea de investiții,  Prioritate 10.1- 
Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectivul specific 10.1b - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului. 
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
Proiectul va contribui la creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la 
creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar 
și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și 
la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 
Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte 
educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, cu 
prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a 
școlii, cum ar fi: copii și tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scăzut, copii și 
tineri din mediul rural, copii și tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau 
subreprezentate. 
Proiectul  are în vedere realizarea următoarelor lucrari: 
- Reabilitarea si modernizarea :Corpul B, atelier scoala si centrala termica 
- înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și termice aferente corpurilor de clădire,astfel încât 
acestea să respecte normativele în vigoare. 
- Amenajarea terenului de sport în concordanță cu normativele de protecție pentru copiii cu 
CES. 
- Realizarea unui corp nou de clădire (p+2/mansardă) care să cuprindă 
minimum,următoarele săli: 
Sală de festivități (sistem audio, scenă, izolație fonică) 
Spațiu de depozitare 
8 săli de clasă 
4 cabinete 
4 camere cazare 
- Dotarea Mobilier pentru săli și cabinete (specific ludic și de stimulare polisenzorială) 
Tablă interactivă pentru toate sălile de clasă 
Monitoare prolite pentru cabinetele TAS 
Bibliotecă școlară interactivă pe holul școlii (cu aparatură prolite și bibliotecă virtuală) 
Realizarea acestui proiectul va conduce la: 
-  combaterea fenomenului de excluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi psihice,  
mentale, de vedere, locomotorii şi asociate din judeţul Iaşi, Municipiul Pascani si de pe raza 
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Municipiului Pascani, prin facilitarea accesului egal la sistemul de educaţie obligatoriu. Astfel, 
prin participarea acestora la actul educaţional, proiectul contribuie la combaterea izolării 
sociale a beneficiarilor care îşi dezvoltă deprinderi de viaţă independentă. 
 
CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC INNOTECH MOLDOVA 
Scop şi obiective specifice 
crearea unei infrastructuri și a unei platforme dedicate IoT la nivel regional; 
achiziționarea și configurarea unui data center de mare capacitate care să permită 
interconectarea serviciilor publice și a celor private; 
realizarea a minimum 5 module pentru cazuri pilot în domenii cu impact economic și social 
(agricultură, textile-confecții, construcții, cadastru și situații de urgență). 
Activităţi principale 
Adaptarea, cu o investiție minimă din fonduri nerambursabile, a Centrului Expozițional 
Moldova într-un Centru Regional de Transfer Tehnologic specializat pe unul dintre domeniile 
de vârf ale celei mai dinamice industrii ale momentului și ale viitorului – IT – Internet of 
Things. 
crearea unei infrastructuri și a unei platforme dedicate IoT la nivel regional; 
achiziționarea și configurarea unui data center de mare capacitate care să permită 
interconectarea serviciilor publice și a celor private; 
realizarea a minimum 5 module pentru cazuri pilot în domenii cu impact economic și social 
(agricultură, textile-confecții, construcții, cadastru și situații de urgență). 
Rezultate aşteptate  
Centrul Expozițional Moldova va fi reconfigurat și dotat pentru a asigura următoarele servicii 
specifice unei entități de transfer tehnologic: 
centru de comandă pentru data center-ul care va găzdui platforma de IoT; 
spații de tip Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor și deschiderea 
acestora către companii; 
spații de tip Living labs și Fab Labs pentru prototipare și demonstrații, inclusiv laborator 
pentru 3D printing cu module distincte pentru domeniile menționate mai sus (agricultură, 
textile-confecții, construcții), furnizate sub forma unui One-stop Total Service Shop; 
spații pentru minimum 20 de spin-off-uri/start-up-uri; 
birou pentru gestionarea drepturilor de brevetare intelectuală; 
birou de coaching/mentoring, servicii de analiză a pieței și audit tehnic/tehnologic, veghe și 
prognoză tehnologică, realizarea de baze de date specializate, atragerea de investitori, 
facilitarea contactului cu business angels și fonduri de investiții private; 
zonă de administrare; 
zonă EXPO pentru târguri, expoziții, demonstrații, sesiuni de vânzări, licitații pentru brevete 
& IP etc. 
Buget estimat: 3 milioane Euro 
Surse de finanţare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 — Promovarea transferului tehnologic - 
Obiectivul Specific 1.1 entitati de transfer tehnologic 
Parteneri potenţiali: Consiliul Județean Iași, Consiliul Local al Municipiului Iași și Clusterul 
Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB 
 
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE 
 Centrul Regional de Transfer Tehnologic in Agricultura si Zootehnie va fi realizat în cadrul 
unui parteneriat extins între Consiliul Județean Iași, Consiliul Local al Comunei Letcani și 
Compania ABplus events. Structura centrului a fost gândită, astfel încât să răspundă 
nevoilor de dezvoltare pe termen mediu și lung ale comunității/regiunii și să genereze plus-
valoare pentru cele două autorități publice si companiei. 
Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă crearea unui Centru de Transfer 
Tehnologic in Agricultura si Zootehnie, infrastructură de afaceri care va susţine 
implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul 
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întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor 
regionali din domeniul agricol si zootehnic şi, implicit, creşterea performanţei sectorului 
respectiv la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului 
urban de creştere Iasi prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii. 
Obiective specifice 
Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele agricol şi zootehnic, precum şi a întregului mediu de 
afaceri în ceea ce priveşte sustenabilitatea afacerilor, produselor / serviciilor şi proceselor, 
prin valorificarea informaţiilor din mediul academic, oferind consultanţă şi asistenţă tehnică; 
Identificarea şi facilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetării şi 
dezvoltării tehnologice, precum şi a parteneriatelor între mediul de afaceri şi mediul CDI 
(cercetare - dezvoltare - inovare); 
Asigurarea unei instruiri calificate în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice în sectoarele 
CIT. 
Obiective pe termen lung 
 Stimularea iniţiativelor de inovare şi dezvoltare tehnologică în sectoarele agricol si 
zootehnic, precum şi la nivelul sustenabilităţii afacerilor, prin diseminarea rezultatelor 
activităţii de cercetare-dezvoltare din mediul academic. 
 Creşterea numărului de întreprinderi care utilizează tehnologii noi de productie, tehnologii 
curate, metode inovative de proces şi management, care oferă produse şi servicii 
sustenabile; 
 Orientarea temelor de cercetare şi dezvoltare tehnologică abordate de mediul academic 
către nevoile concrete ale mediului de afaceri şi rezolvarea unor probleme prioritare ale 
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est; 
 Stimularea cooperării între mediul de afaceri şi academic, prin facilitarea dezvoltării de 
proiecte comune, creşterea gradului de informare şi cunoaştere a problematicii celor două 
medii. 
 Promovarea parteneriatelor care să stimuleze formarea noii generaţii în spiritul inovării şi 
dezvoltării tehnologice - implicarea studenţilor pasionaţi în activităţile CIT. 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritara 1- 
Promovarea transferului tehnologic,  Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investișiilor in 
C&I, dezvoltarea de legaturi și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare 
și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și 
servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de producție avansate și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor 
deuz general, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare si transfer tehnologic. 
Valoarea proiectului: 3 milioane EUR 
 
PROIECTE CARE AU FOST DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII PE PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 
 
a. proiecte din domeniul cultural-istoric: 
 
"CĂLĂTOR PE MERIDIANE CULTURALE"  
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de lider al proiectului, va include 
în proiect obiectivul cultural Muzeul "Ion Creangă", cu tot ansamblul său (casa Bojdeuca – 
clădire de patrimoniu, curtea interioară și clădirea muzeu care cuprinde expozițiile foto-
documentare). Consiliul Raional Fălești, Republica Moldova, în calitate de partener în 
proiect, va include obiectivul monument de arhitectură Strada centrală Ștefan cel Mare a 
orașului Fălești (drum de acces din pavaj de granit), care va presupune inclusiv punerea în 
valoare a zonei de protecție a acestuia. 
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Obiectivul general - valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca factor de impulsionare a 
dezvoltării locale prin restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului 
istoric. 
Obiectiv specific: 
- valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al Muzeului “Ion Creangă” Iaşi prin : 
restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului “Ion Creangă” Iaşi; 
punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 % 
pentru primul an de exploatare 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, 
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. 
Valoarea proiectului: 7.544.000,00 lei 
 
„CIRCUIT TURISTIC INTERNAȚIONAL DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL 
ISTORIC” 
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener va include în proiect 
obiectivul cultural Casa memorială „Constantin Negruzzi” și în calitate de lider, Consiliul 
Raional Strășeni, Republica Moldova va include restaurarea, conservarea și includerea mai 
multor obiective de patrimoniu într-un circuit turistic, în scopul valorificării și promovării 
patrimoniului cultural istoric din zona Podișului central moldovenesc, cu următoarele 
componente : reparația bisericii de lemn de la Vorniceni; conservarea, restaurarea, 
valorificarea sitului arheologic Vorniceni (cuptoare de olărie secol XIV d.H.); amenajarea 
unui popas turistic pe traseu (parcare, bănci, foișoare ș.a.).  
Conacul familiei Negruzzi de la Hermeziu, comuna Trifeşti datează din perioada anilor 1807-
1810. A fost inaugurat ca muzeu la 7 octombrie 1995 și conține cinci săli de expoziție, 
precum și o sală multifuncțională pentru manifestări de amploare. Casa memorială cuprinde 
o expoziție documentară și reconstituirea muzeografică a patru camere memoriale. 
 
Obiectivul general   
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca 
factor de impulsionare a dezvoltării locale prin restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea monumentului istoric. 
Obiective specifice 
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi 
turistic al Casei memoriale „Constantin Negruzzi” prin: 
restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Casa memorială „Constantin Negruzzi”; 
punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 % 
pentru primul an de exploatare. 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, 
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. 
Valoarea proiectului: 1.592.000,00 lei 
 
“EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂRĂ FRONTIERE” 
Proiectul va fi implementat de Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de 
partener care va include în proiect obiectivul cultural Muzeul ”Mihai Eminescu” și, în calitate 
de lider, Consiliul Raional Fălești, Republica Moldova care va include obiectivul monument 
de arhitectură de nivel raional ”Școala primară mixtă Fălești”. 
Obiectivul general  
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ca 
factor de impulsionare a dezvoltării locale prin restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea monumentului istoric. 
Obiective specifice 
Obiectivele specifice al proiectului îl reprezintă valorificarea potenţialului cultural-istoric şi 
turistic al Muzeului ”Mihai Eminescu”  prin: 
restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului ”Mihai Eminescu”; 
punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 20,00 % 
pentru primul an de exploatare; 
conservarea, securitatea și valorificarea în comun a monumentelor și obiectelor culturale și 
istorice; 
promovarea activităților specifice și tradiționale în zona eligibilă (inclusiv evenimente 
culturale transfrontaliere); 
conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în principal prin 
evenimente culturale locale cu o dimensiune transfrontalieră; 
patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii comune de promovare, de 
produse și servicii turistice comune. 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, 
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. 
Valoarea proiectului: 1.492.000,00 lei 
 
b. proiecte din domeniul sănătății: 
 
“REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ÎN REGIUNEA 
TRANSFRONTALIERĂ UNGHENI-IAȘI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII TRATĂRII ȘI A 
DETECTĂRII DE CAZ A TUBERCULOZEI ”  
Proiectul va fi implementat de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de 
partener, în parteneriat cu Raionul Ungheni – Consiliul Raional Ungheni. 
Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea cu echipamente, tehnică și aparatură 
medicală de ultimă generație a Secției “Pașcanu” din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Iaşi. 
Lista exhaustivă a dotărilor și a aparaturii necesare,  cu o valoare estimată de 450.000 de 
euro, este următoarea : aparat radiologie digital dotat cu statie pacs si targa 
radiotransparenta, cu  2 statii de lucru; analizor gaze, biochimie (creatinina, uree, tgp, 
glicemie) hemoleucograma, ionograma.; paturi electrice -75 buc; targa/salele antiescara; 
spirometru; videofibronhoscop; EKG portabil; defibrilator automat; monitor functii vitale; 
analizor coagulare; stabilizator tensiune; aparat aer conditionat; pompa perfuzie; carucior 
transport pacienti; dulap medicatie; dulap materiale curatenie si lenjerie,etc. 
Obiective specifice 
Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, 
regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, 
promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și 
recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. Alt obiectiv specific 
este cel de reducere a incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea 
serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în 
conformitate cu recomandările OMS. 
Alte obiective specifice conform Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei  pentru 
perioada  2015 – 2020: 
Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic pentru TB 
sensibilă şi pentru TB M/XDR; 
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Diagnosticarea a cel puţin 85% din toate cazurile estimate de TB sensibilă şi TB MDR; 
Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puţin 90% din cazurile noi de TB pozitivă în cultură 
şi a cel puţin 85% din toate retratamentele; 
 Tratarea cu succes, până în 2020, a 75% din cazurile de TB MDR; 
Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalităţii TB la mai puţin de 4,3 la 100 000 
de locuitori; 
Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate de TB; 
Rata de notificare a tuturor formelor de TB – confirmate bacteriologic plus cele 
diagnosticate clinic, cazuri noi şi retratamente –va scădea de la 73% în 2013 la 46,59% 
până în 2020; 
Îmbunătăţirea capacităţii sistemului sanitar de a control al TB. 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – 
Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate. 
Valoarea proiectului: 2.301.500,00 lei 
 
“TRANSHEART FOR CHILDREN - TRANSFRONTIER PLATFORM FOR CHILDREN WITH HEART 
DISEASES” 
Județul Iași – Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener în proiectul 
implementat în colaborare cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni, Republica 
Moldova,  intenţionează să doteze cu aparatură performantă secția de cardiologie din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”Iaşi. 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi este singura unitate cu paturi de 
înaltă specialitate din regiunea de  dezvoltare Nord- Est, ce deserveşte 8 judeţe din Moldova 
şi intruneşte aproape toate specialităţile pentru pacienţii între 0-18 ani. Constituie în acelaşi 
timp şi baza de învăţământ şi cercetare în parteneriat cu UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, acest lucru 
contribuind la consolidarea actului medical. Spitalul a fost înfiinţat în 1970 în actuala locaţie 
prin unificarea tuturor structurilor pediatrice existente în Iaşi (Spitalul Israelit, Spitalul 
Caritas, Spitalul Sf.Spiridon). 
Bolile cardiace congenitale (CHD) sunt cele mai frecvente tipuri de malformatii congenitale, 
afectând 5-10 din fiecare 1000 de nou-născuți, mai frecvent la copii prematuri. În România 
și Republica Moldova se nasc anual 900-1000 de copii cu malformatii cardiace congenitale, 
iar 10-15% au nevoie de îngrijiri speciale în prima lună de viață. Majoritatea copiilor cu 
malformatii sunt diagnosticați la naștere sau în primii doi ani de viață, iar unii dintre ei sunt 
diagnosticați la vârsta adultă atunci când apar complicații.  
Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi diagnosticarea şi terapia precoce a 
bolilor cardiace în rândul copiilor din regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea bazei de 
intervenţie, dotarea cu echipamente tehnologice de ultima generaţie, crearea unei 
metodologii comune, elaborarea unei baze de date transfrontalieră şi instruirea personalului 
medical. 
Obiective specifice 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
Crearea unei echipe multidiscplinare pentru screening, diagnosticare şi intervenţie; 
Dezvoltarea registrului transfrontalier de pacienţi cu boli cardiace; 
Designul platformei de intervenţie; 
Dezvoltarea infrastructurii de diagnosticare şi tratament, inclusiv asistenţă şi monitorizare 
post-chirugicală; 
Realizarea unei metodologii şi a unor proceduri comune de lucru/intervenţie; 
Creşterea adresabilităţii copiilor cu boli cardiace şi a accesului la servicii medicale de calitate 
în regiunea transfrontalieră; 
Elaborarea şi implementarea unui program comun de instruire a personalului medical; 
Dotarea cu aparatură şi echipamente medicale de ultimă generaţie. 
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Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – 
Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate. 
Valoarea proiectului: 2.047.168,00 lei 
 
”ENDOMANET  - ENDOMETRIOSIS MANAGEMENT NETWORK” 
Proiectul ”ENDOMANET - Endometriosis management network” va fi implementat de către 
Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, România şi se va derula în parteneriat cu Raionul 
Fălești - Consiliul Raional Fălești, Republica Moldova. 
Endometrioza  este o afecțiune care interesează un procent de 6 - 10% din populația 
feminine de vârstă reproductive, determinând în majoritatea cazurilor dureri uneori 
invalidante și infertilitate. Afecțiunea este greu de diagnosticat și manageriat, impunând un 
grad de expertiză și permanenta adaptare la cele mai noi cercetări în domeniu. 
Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi a fost implicat în cercetarea, 
diagnosticul și tratamentul acestei afecțiuni. În perioada 2007 – 2011, în spital s-a 
desfășurat un proiect de cercetare national finanțat de CNCSIS din cadrul MEC, care a inclus 
achiziția unor echipamente, marker pentru analizae de depistare, workshopuri de 
specialitate și care s-a finalizat cu publicare de articole în reviste naționale și internaționale 
de impact, finalizarea unei teze de doctorat, precum și capitole pe acest domeniu în cărți de 
specialitate. 
Având în vedere experiența acumulată dar și rapiditatea progreselor științifice în domeniu, 
crearea unei rețele de centre – expert pentru managementul acestei afecțiuni este foarte 
utilă. 
Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul principal al proiectului este de a ameliora diagnosticul și tratamenul afecțiunii, 
prin o mai bună metodologie și colaborare internațională. Obiectivul principal al proiectului 
poate fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective secundare / specifice. 
Obiective specifice: 
crearea unei echipe multidisciplinare de experți în managementul endometriozei; 
crearea unei baze de date a cazurilor; 
dezvoltarea infrastructurii de cercetare; 
creșterea adresabilității pacientelor cu endometrioza inaparentă clinic; 
dezvoltarea unor procedee de depistare și diagnostic precoce a endometriozei. 
 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – 
Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate. 
Valoarea proiectului: 5.496.215,22 lei 
 
“ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE” 
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener, va include în proiect 
obiectivul „Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de 
Pneumoftiziologie - Secţia Paşcanu”  și, în calitate de lider, Consiliul Raional Telenești, 
Republica Moldova, va include în proiect obiectivul  „Construcția Oficiului Medicilor de 
Familie din satul Verejeni, Raionul Telenești”. 
Obiective specifice 
Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, 
regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, 
promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și 
recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. Alt obiectiv specific 
este cel de reducere a incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea 
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serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în 
conformitate cu recomandările OMS. 
 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 -2020, 
Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – Prioritatea 4.1 
Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate. 
Valoarea proiectului: 8.760.275,20 lei 
 
c. proiecte de infrastructură rutieră 
 
”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII TRANSFRONTALIERE PRIN MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL DIN JUDEȚUL IAȘI, ROMÂNIA ȘI RAIONUL 
SINGEREI, REPUBLICA MOLDOVA PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZAREA DJ 249A , PE 
SECTORUL CUPRINS ÎNTRE LOCALITĂȚILE MÂNZĂTEȘTI ȘI UNGHENI, KM 12+139 - KM 
18+539”  
Drumul județean DJ 249A are următorul traseu: Iași - Holboca – Cristești - Mânzătești – 
Bosia – Ungheni, între km 0+000 – km 18+539.  
Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul principal al proiectului este de a moderniza tronsonul de drum din DJ 249A km 
12+139 – km 18+539, astfel încât acesta să îndeplinească parametrii tehnici necesari din 
punct de vedere al condițiilor de siguranță și confort. 
Obiective specifice 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
creșterea capacității portante prin reabilitarea sistemului rutier; 
îmbunătățirea condițiilor de trafic prin rectificarea elementelor geometrice ale drumului; 
scăderea nivelului de poluare prin reducerea nivelului de noxe prin modernizarea drumului; 
creșterea traficului de mărfuri și de pasageri și implicit creșterea economică a zonei. 
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 – 
2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, Dezvoltarea 
transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea 
transportului transfrontalier și a infrastructurii TIC. 
Valoarea proiectului: 7.029.126,64 lei 
 
III. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ LA NICELUL MUNICIPALITĂȚII 
IEȘENE 
 

Tabel - Proiecte cu finanțare europeană, 2017 
Denumire lei 

1. Proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanțare din fonduri 
europene nerambursabile în anul 2017: 

 

- Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al 
Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași 

21.173.512 

2. Proiecte depuse pentru finanțare din fonduri europene 
nerambursabile aflate în stadiu de precontractare: 

 

- Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească) 22.043.188 
- Consolidare şi reabilitare Muzeu de Istorie Naturală - Corp A 13.421.674 
-„Școala DA!” (proiect finanțabil prin P.O.C.U. Axa 6) 3.684.300 
- ReCONNECT DIASPORA  8.460.180 
- SICOM- Servicii Integrate Pentru Comunități Marginalizate 27.846.315 
- Măsuri integrate pentru o societate incluzivă 23.588.355 
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Direcția de Proiecte Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iași, a mai implementat: 
1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iaşi - Zona Metropolitană; 
2. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Iași (PMUD Iași); 
3. Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași; 
4. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a 

bicicletelor – Iași Velocity. 
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