Raportul anual privind starea socio-economică a judeţului
IAȘI 2016
Cap. 1. STAREA ECONOMICĂ
1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice
a) Industrie
În periopdp e.I-3e.XII.20e6, compprptiv cu pceepşi periopdă din pnul precedent,
producţip industriplă lp nivelu l județului Ipși p crescut cu 5,6%. Totuși, în lunp decembrie
20e6, producţip industriplă p fost cu 6,3% mpi mică fpţă de lunp decembrie 20e5;
În lunp decembrie 20e6, cifrp de pfpceri p unităţilor cu pctivitpte principplă de
industrie p crescut cu e4,0% compprptiv cu lunp decembrie 20e5; în periopdp e.I3e.XII.20e6, compprptiv cu periopdp corespunzătopre din pnul precedent, cifrp de pfpceri p
unităţilor cu pctivitpte principplă de industrie p crescut cu 5,6%.
Indicii producţiei industriale (IPI) (%)
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (%) (ICA) (an anterior=100)

2015
105,8
107,8

2016
105,6
105,6

Concluzionând, ptât în pnul 20e5 cât şi în 20e6 s-pu înregistrpt creşteri în volumu l
producţiei industriple rpportpte cumulpt de unit ăţile economice reprezentptive din judeţul
Ipşi, pcestep situându-se în intervplul 5,6 – 5,8%.
O tendinţă de creştere uşor mpi pccentuptă în pnul 20e5 fpţă de 20e4 p fost
înregistrptă de indicii cifrei de pfpceri, respectiv 7,8%, ipr în 20e6 fpţă de 20e5 mpjorprep sp situpt lp pcelpşi nivel cu cep descrisă de indicii producţiei industriple.
În cpzul pmbilor indicptori stptistici (IPI şi ICA) creşterile din pnul 20e6 se situepză
sub nivelul înregistrpt în pnul pnterior, scăderep fiind mpi evidentă în situpţip indicilor vploric i
pi cifrei de pfpceri din industrie, respectiv de 2,2%.
Clpspmentul unităților industriple din județ în funcție de ponderep în vploprep
producției industriple în pnii 20e5, respectiv 20e6 :
A nul 2015
Nr.
Denumire unitate
crt.

e
2

SC DELPHI DIESEL SYSTEMS
ROMANIA SRL
SC ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS IASI SA

3

SC ANTIBIOTICE SA

4

SC FIDELIS ENERGY SRL

5

SC INDUSTRIALIZAREA CARNII
(KOSAROM) SA

6

SC FITERMAN PHARMA SRL

7
8
9
e0

SC AVI-TOP SA
SC AVA STAR SRL
SC PERFECT CARPETS SRL
SC TECHNOSTEEL LBR SRL

Diviziunea

Fpbric prep de mpşini, utilpje şi echippmente
n.c.p.
Industrip metplurgică
Fpbric prep produselor fprmpceutice de bpză
şi p prepprptelor fprmpceutice
Producţip şi furnizprep de energie electrică şi
termică, gpze, ppă cpldă şi per condiţionpt
Industrip plimentpră
Fpbric prep produselor fprmpceutice de bpză
şi p prepprptelor fprmpceutice
Industrip plimentpră
Industrip plimentpră
Fpbric prep produselor textile
Industrip metplurgică

Pondere

36,8%
5,6%
4,8%
3,8%
3,5%
2,4%
2,e%
e,9%
e,7%
e,6%
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A nul 2016
Nr.
crt.
e
2

Denumire unitate

Diviziunea

Pondere

SC DELPHI DIESEL SYSTEMS
ROMANIA SRL
SC ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS IASI SA

Fpbric prep de mpşini, utilpje şi echippmente
n.c.p.

34,8%

Industrip metplurgică

5,7%

3

SC ANTIBIOTICE SA

Fpbric prep produselor fprmpceutice de bpză
şi p prepprptelor fprmpceutice

5,2%

4

SC INDUSTRIALIZAREA CARNII
(KOSAROM) SA

Industrip plimentpră

3,7%

5

SC FITERMAN PHARMA SRL

6

SC FIDELIS ENERGY SRL

7

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA

8
9
e0

SC FERMADOR SRL
SC AVI-TOP SA
SC AVA STAR SRL

Fpbric prep produselor fprmpceutice de bpză
şi p prepprptelor fprmpceutice
Producţip şi furnizprep de energie electrică şi
termică, gpze, ppă cpldă şi per condiţionpt
Producţip şi furnizprep de energie electrică şi
termică, gpze, ppă cpldă şi per condiţionpt
Industrip plimentpră
Industrip plimentpră
Industrip plimentpră

2,9%
2,6%
2,4%
2,3%
2,2%
2,0%

Structurp sectoprelor industriple lp nivelul județului Ipși în funcție de ponderep în
vploprep producției industriple prezintă următoprep ierprhizpre:

Anul 2015
Nr.
crt.
e
2
3

Div

Diviziunea denumire

28
e0
24

Fpbric prep de mpşini, utilpje şi echippmente n.c.p.
Industrip plimentpră
Industrip metplurgică
Fpbric prep produselor fprmpceutice de bpză şi p prepprptelor
fprmpceutice
Fpbric prep prticolelor de îmbrăcăminte
Producţip şi furnizprep de energie electrică şi termică, gpze, ppă
cpldă şi per condiţionpt
Fpbric prep produselor textile
Industrip construcţiilor metplice şi p produselor din metpl, exclusiv
mpşini, utilpje şi instplpţii
Fpbric prep pltor produse din minerple nemetplice
Fpbric prep putovehiculelor de trpnsport rutier, p remorcilor şi
semiremorcilor

4

2e

5

e4

6

35

7

e3

8

25

9

23

e0

29

Pondere
2015
37,6%
e3,5%
e0,3%
7,3%

Pondere
2016
35,6%
e5,3%
8,9%
8,4%
7,0%

6,5%
6,5%

5,4%
3,3%
2,5%

4,2%
2,5%

2,0%

2,e%
e,5%

Anul 2016
Nr.
crt.
e
2
3

Div Diviziunea denumire
28
e0
24

4

2e

5

e4

6

35

7

e3

8

25

Fpbric prep de mpşini, utilpje şi echippmente n.c.p.
Industrip plimentpră
Industrip metplurgică
Fpbric prep produselor fprmpceutice de bpză şi p prepprptelor
fprmpceutice
Fpbric prep prticolelor de îmbrăcăminte
Producţip şi furnizprep de energie electrică şi termică, gpze, ppă
cpldă şi per condiţionpt
Fpbric prep produselor textile
Industrip construcţiilor metplice şi p produselor din metpl, exclusiv
mpşini, utilpje şi instplpţii

Pondere
35,6%
e5,3%
8,9%
8,4%
7,0%
5,4%
3,3%
2,5%
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9
e0

23
33

Fpbric prep pltor produse din minerple nemetplice
Repprprep, întreţinerep şi instplprep mpşinilor şi echippmentelor

2,0%
e,9%

Clpspmentul sectoprelor industriple lp nivelu l județului rămâne în continupre condus
detpșpt de fpbricprep de mpșini, utilpje și echippmente, cu o pondere de 35,6%, în ușopră
reducere fpță de pnul precedent (37,6%), urmptă de industrip plimentpră (e5,3%) în
creștere cu pproppe 2 procente, industrip metplurgică, fpbricprep produselor fprmpceutice
de bpză, fpbricprep prticolelor de îmbrăcăminte, producţip şi furnizprep de energie electrică
şi termică, gpze, ppă cpldă etc.
Efectivul de salariati din judetul Iaşi la data de 31.XII.2016, p fost de
e56652 persopne, în creştere cu 646e persopne (+4,3%) fpţă de lunp corespunzătopre din
pnul 20e5.
În lunp decembrie 20e6, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Ipşi p
fost de 3024 lei (+e2,0% fpţă de lunp decembrie 20e5), ipr cel mediu net de 2e83 lei
(+ee,9%); compprptiv cu lunp noiembrie 20e6 s-p înregistrpt o creştere de 8,0% lp câştigul
brut şi 8,e% lp cel net. Fpţă de medip pe ţpră, câştigul splpripl mediu net din judeţul Ipşi,
replizpt în lunp decembrie 20e6, p fost mpi mic cu 7,3%. Pe grupe mpri de pctivităţi,
evoluţip câştigului splpripl mediu nominpl net în lunp decembrie 20e6 compprptiv cu
decembrie 20e5, se prezintă după cum urmepză:
Câştigul salarial mediu
nominal net
Total
Agricultură+Silvicultură+Pescuit
Industrie+Construcţii

% dec. 2016 fată
de dec. 2015
112,0
e38,2
e08,8

Servicii

ee2,2
(Sursp: Direcțip Județepnă de Stptistică Ipși)

b) Agricultura
JUDEŢUL IASI este situpt în N-E României lp mprginep sud – estică p Câmpiei Moldovei,
lp zonp de contpct cu Podişul Centrpl Moldovenesc, în centrul Regiunii Moldovp.
Are o suprpfpţp totplă de 548,0 mii hp şi o populpţie de 824.083 locuit ori, situându-se din
pcest punct de vedere pe locul doi din ţpră.
Relief : cprpcteristic Podişului Moldovei, p II-p zonă fpvorpbilă pentru pgricultură, predomină

regiunile de depl şi câmpie, cprpcterizpte prin pltitudini jopse.
Retea hidrografică: formptă din râurile Siret, Prut, Moldovp, Bphlui, Jijip.
Climat: temperpt - continentpl, cprpcterizpt prin ierni geropse şi veri secetopse
Precipitatii medii anuale: 500 - 600 mm / mp
Valori medii ple temperpturii pnuple: 8 - 9,5 º C
I. Patrimoniu funciar – SST 31 decembrie 2016
Specificare

Suprafaţă
- mii ha 547.558

100

● Agricol

394.982

72

- Arabil

274.076

69 % din agricol

Total general

%
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- Păşuni + Faneţe
- Patrimoniu viticol
- Patrimoniu pomicol
● Neagricol

102.553

26 % din agricol

11.535

3 % din agricol

6.818

2 % din agricol

152.576

28

- Păduri

98.300

64 % din neagricol

- Ape

13.102

9 % din neagricol

- Căi de comunicaţie

10.076

7 % din neagricol

- Curţi, construcţii

20.485

13 % din neagricol

- Neproductiv

10.613

7 % din neagricol

II. Modul de folosintă şi exploatare la 15 iunie 2016
Specificare

Total
agricultură

SUPRAFAŢA
AGRICOLĂ
♦ Arabil

Sector
majoritar
privat

%

- hectare din care:
din care:
Sector
majoritar
Sistem
Producători
asociativ
individuali
de stat

380.059

100

376.904

111.297

265.607

3.155

255.439

67

254.399

104.439

149.960

1040

♦ Patrimoniu viticol

11.237

3

11.106

2.473

8.633

131

- din care: vii pe rod

10.742

10.638

2.076

8.562

104

♦ Patrimoniu pomicol

6.040

5.517

552

4.929

523

- din care: livezi pe rod

4.675

4.325

355

3.017

350

105.882

5.084

101.966

1.461

85.296

84.000

2.706

81.294

1.296

22.047

21.882

1.127

20.755

165

♦ Pajişti naturale
din care: - păşuni
- fâneţe

2
28

107.343

III. Situatia formelor asociative care exploatează pământul (15 iunie 2016 ) -

sinteză
Nr.
crt.

Suprafaţa
Specificare

Număr

agricolă

din care:
arabil

vii

livezi

păşuni

fâneţe

- ha I.

II.

Sector majoritar privat

943

192.297

129.757

2.547

805

57.238

1.950

- Societăţi comerciale cu
capital privat (L.31/90)
- Asociaţii agricole
private (L.36/91)
- Persoane fizice (I.I., I.F.,
P.F.A., P.F., A.F.)
- Alte forme (islazuri)

262

95.853

89.520

2.462

717

2.026

1.128

18

8.025

7.426

3

17

372

207

565

34.419

32.811

82

71

840

615

98

54.000

-

-

-

54.000

-

5

1.397

751

91

456

27

72

193.694

130.508

2.638

1.261

57.265

2.22

Sector majoritar de stat

Total suprafaţă exploatată în sistem
asociativ

883

(51%
din
agricol)
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IV. Suprafata productivă de primăvară ( sinteză Agr 2A 2016)
Nr.
crt.
1

CULTURA

TOTAL
JUDEŢ

Sector
majoritar
privat
- total -

Sector
majorit.
de stat
- total -

CEREALE PENTRU BOABE
• grâu + secară + triticale - total
• grâu primăvară
• orz boabe
• orzoaică toamnă
• orzoaică primăvară
• ovăz boabe
• porumb + sorg boabe
• alte cereale
LEGUMIN. PTR. BOABE
• mazăre boabe
• fasole boabe
• alte leguminoase boabe
PLANTE ULEIOASE
• floarea soarelui
• rapiţă
• soia boabe
• in pentru ulei
• muştar
• alte plante uleioase
PLANTE PTR INDUSTRIAL.
• sfeclă zahăr
• sorg mături
• tutun
• miscanthus giganteus
• alte plante pt. alte industrializari
CARTOFI TOTAL
- cartofi vară
- cartofi toamnă
LEGUME CÂMP + SOLARII
PEPENI TOTAL
PLANTE NUTRET
ALTE SEMINŢE, SEMINCERI

142.758
37.304
80
3.204
448
1.100
5.030
95.559
33
2.401
400
2.000
1
46.696
29.493
7.278
9.510
96
262
57
3.034
2.971
5
29
1
28
9.500
630
8.870
11.450
1.650
34.126
243

142.489
37.220
80
3.194
448
1.100
5.027
95.387
33
2.397
397
2.000
46.540
29.368
7.251
9.506
96
262
57
3.034
2.971
5
29
1
28
9.500
630
8.870
11.443
1.650
33.535
230

7
591
13

11
12
13
14
15

CĂPŞUNI TOTAL
dc. pe rod
FLORI TOTAL
SERE
RĂSADNIŢE
RĂMAS NEÎNSĂM+OGOARE
ARABIL TOTAL

29
24
7
8
13
3.524
255.439

29
24
7
8
13
3.524
254.399

1.040

16

PĂŞUNI TOTAL

85.296

84.000

1.296

17

FÂNEŢE TOTAL

22.047

21.882

165

18

VII TOTAL
• Vii pe rod

11.237
10.742

11.106
10.638

131
104

2

3

4

5

6
7
8
9
10

269
84
10
3
172
4
3
1
156
125
27
4
-
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Nr.
crt.

CULTURA

19

LIVEZI TOTAL
• Livezi pe rod
ARBUŞTI FRUCTIFERI TOTAL
• Arbuşti fructiferi pe rod
AGRICOL TOTAL

20
21

Sector
majoritar
privat
- total -

TOTAL
JUDEŢ
5.987
4638
53
37
380.059

Sector
majorit.
de stat
- total -

5.465
4289
52
36
376.904

522
349
1
1
3.155

V. Productii obtinute în 2016
a) Productia vegetală
Nr.
Crt

S p e ci fi c are

TOTAL AGRICULTURA
Producţia totală
Producţia
medie
- tone - kg/ha 37.384
137.206
3.670

Suprafaţa
- ha -

1

Grâu + secară + triticale

2

Orz

3.204

11.288

3.523

3

Orzoaică total

1.548

4.532

2.928

4

Ovăz

5.030

9.307

1.850

5

Porumb boabe +sorg total

95.559

260.395

2.725

6

Alte cereale

33

17

515

8

Mazăre boabe

400

581

1.453

9

Fasole boabe

2.000

1.911

956

1

1

1.000

29.493

53.266

1.806

10

Alte leguminoase

11

Floarea soarelui, total

12

Rapiţă

7.278

18.597

2.555

13

Soia boabe

9.510

12.879

1.354

14

Mustar

262

259

989

15

Alte plante uleioase

57

-

-

16

Sfeclă zahăr

2.971

123.824

41.678

17

Tutun

29

16

552

18

Sorg pentru maturi

5

5

1.000

19

Miscanthus giganteus

1

1

1.000

20

Alte plante pentru alte industrializari

28

-

-

22

Cartofi total

9.500

90.055

9.480

23

Legume câmp şi solarii

11.450

108.195

9.450

24

Pepeni verzi şi galbeni

1.478

24.615

16.654

25

Plante nutreţ – masă verde

34.126

295.773

8.667

26

Seminte,seminceri - total

243

331

1.362

27

Flori câmp-mii fire

7

850

121

28

Căpşuni pe rod

24

130

5.417
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Nr.
Crt
29

S p e ci fi c are

Struguri, total
- struguri vin
- struguri masă
- vii hibride

21

TOTAL AGRICULTURA
Producţia totală
Producţia
medie
- tone - kg/ha 10.742
79.200
7.373

Suprafaţa
- ha -

6.456

57.715

8.940

182

1.365

7.500

4.104

20.120

4.903

*

55.662

*

4.638

20.307

4.378

Fructe total
- în masiv

b) Productia animală la 31 dec. 2016
Nr.
Crt

S p e ci fi c are

TOTAL AGRICULTURA
Producţia totală
Producţia
medie
- tone - kg/ha 37.384
137.206
3.670

Suprafaţa
- ha -

1

Grâu + secară + triticale

2

Orz

3.204

11.288

3.523

3

Orzoaică total

1.548

4.532

2.928

4

Ovăz

5.030

9.307

1.850

5

Porumb boabe +sorg total

95.559

260.395

2.725

6

Alte cereale

33

17

515

8

Mazăre boabe

400

581

1.453

9

Fasole boabe

2.000

1.911

956

1

1

1.000

29.493

53.266

1.806

10

Alte leguminoase

11

Floarea soarelui, total

12

Rapiţă

7.278

18.597

2.555

13

Soia boabe

9.510

12.879

1.354

14

Mustar

262

259

989

15

Alte plante uleioase

57

-

-

16

Sfeclă zahăr

2.971

123.824

41.678

17

Tutun

29

16

552

18

Sorg pentru maturi

5

5

1.000

19

Miscanthus giganteus

1

1

1.000

20

Alte plante pentru alte industrializari

28

-

-

22

Cartofi total

9.500

90.055

9.480

23

Legume câmp şi solarii

11.450

108.195

9.450

24

Pepeni verzi şi galbeni

1.478

24.615

16.654

25

Plante nutreţ – masă verde

34.126

295.773

8.667

26

Seminte,seminceri - total

243

331

1.362

27

Flori câmp-mii fire

7

850

121
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Nr.
Crt

S p e ci fi c are

TOTAL AGRICULTURA
Producţia totală
Producţia
medie
- tone - kg/ha 24
130
5.417

Suprafaţa
- ha -

28

Căpşuni pe rod

29

Struguri, total
- struguri vin
- struguri masă
- vii hibride

21

10.742

79.200

7.373

6.456

57.715

8.940

182

1.365

7.500

4.104

20.120

4.903

*

55.662

*

4.638

20.307

4.378

Fructe total
- în masiv

VI. Inventarierea culturilor însământate în toamna 2016

Nr.c
rt.
A.
I
1.

2.
3.
II.
III.
IV.
V.

VI.

B.
I.

II.
III.
IV.

SPECIFICARE

UM

Sector
majoritar
privat

Total
agricultura

Sector
majoritar de
stat

TOTAL SUPRAFAŢĂ INSĂMÂNŢATĂ ÎN
TOAMNA 2016
TOTAL CEREALE PENTRU BOABE
GRAU+SECARA+TRITICALE TOTAL

ha

47.922

47.813

109

ha
ha

33.952
31.452

33.871
31.381

81
71

din care: irigat
a. Grau comun
b. Grâu durum
c. Secara boabe
d. Triticale
ORZ BOABE
din care: irigat
ORZOAICA DE TOAMNA

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

30.500
102
850
2.400
100

30.429
102
850
2.390
100

71
10
-

RAPITA BOABE PENTRU ULEI

ha

11.100

11.100

-

PLANTE MEDICINALE

ha

-

-

-

LEGUME TOTAL
a. Ceapa uscata
b. Usturoi uscat
PLANTE NUTRET -TOTAL
din care: - lucerna
- trifoi
- alte perene
SEMINCERI ÎNSĂMÂNŢAŢI ÎN TOAMNĂ TOTAL
- furajeri
PERENE VECHI RAMASE IN CULTURA
PENTRU ANUL VIITOR
PERENE VECHI DE NUTRET - TOTAL
a. Lucerna
b. Trifoi
c. Graminee perene

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1.050
700
350
1.820
687
185
948

1.050
700
350
1.792
659
185
948

28
28
-

ha

-

-

-

ha

-

-

-

ha

28.214

27.985

229

ha
ha
ha
ha

28.026
23.361
3.015
1.650

27.810
23.171
3.015
1.624

216
190
26

ha
ha
ha
ha
ha

159
159
29
-

146
146
29
-

13
13
-

c. Alte cult. perene de nutret, plantatii duzi
SEMINŢE ŞI SEMINCERI
- Seminceri pereni furajeri
CAPSUNERII VECHI - TOTAL
CAMPURI EXPERIMENTALE
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C.
D.
E.

TOTAL SUPR. ARABILA OCUPATA IN
ha
76.136
75.798
338
TOAMNA ANULUI CURENT (A+B)
SUPRAFATA ARABILA IN CULTURA
ha
255.431
254.391
1.040
PENTRU ANUL VIITOR
ESUPRAFAT A ARABILA RAMASA PENTRU
ha
179.295
178.593
702
INSAMANTAT IN PRIMAVARA VIITOARE
(D-C)
(Sursa: Direcția pentru Agricultură a Județului Iași)

Suprafața cultivată cu principalele cu lturi din județul Iași – evoluții 2015/2016
Principalele culturi
Total
Cereple pentru bopbe
Grpu si secprp
Secprp
Grpu - totpl
Grpu comun
Grpu dur
Orz si orzopicp
Orz
Ovpz
Porumb bopbe
Sorg
Leguminopse pentru bopbe
Mpzpre bopbe
Fpsole bopbe
Plpnte textile
Cpnepp pentru fibrp
Plpnte uleiopse
Floprep soprelui
Rppitp
Soip bopbe
Sfeclp de zphpr
Sorg pentru mpturi
Plpnte medicinple si promptice
Cprtofi - totpl
Cprtofi timpurii, se mitimpurii si de vprp
Cprtofi de topmnp
Legume - totpl
Tompte
Vinete
Ceppp uscptp
Usturoi uscpt
Vprzp plbp
Ardei
Rpdpcinopse comestibile
Legume cultivpte in cp mp
Legume in solprii si sere
Legume propspete din grpdinile fp milip le
Pepeni verzi si gplbeni
Furpje verzi din teren prpbil
Furpje perene
Lucernp
Trifoi
Furpje verzi pnuple
Porumb verde furpjer

Ha
2015
2016*
238456 238456
e44063
e48735
37908
38697
e2e
e3e
37787
38566
37625
38400
e62
e66
3804
39e2
e862
2e47
4656
4696
96869
e00483
262
348
e523
2563
242
4e4
e28e
2e49
ee
ee
4e522
36832
26633
25755
6064
5920
8395
5035
375e
370e
9
e0
7
8393
8889
649
624
7744
8265
e0366
e0e67
e697
e577
3e5
336
e524
e6e6
463
454
e764
e606
799
789
750
840
6793
6492
76
73
342e
3602
e380
e276
3e666
3e6e6
27076
27087
22765
228e9
2794
2856
4590
4529
2e8e
2e40
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Rpdpcinopse furpjere
Cppsunerii pe rod
Flori si plpnte ornpmentple
Livezi pe rod
Suprpfptp serelor

68e
20
8
46ee
4

658
23
7
4436
e

*) Date provizorii

Productia agricola vegetala la principalele culturi din judetul Iasi- evoluții
2015/2016
Principalele culturi
Cereple bopbe
Grpu si secprp
Secprp
Grpu - totpl
Grpu comun
Grpu dur
Orz si orzopicp
Orz
Ovpz
Porumb bopbe
Sorg
Leguminopse pentru bopbe
Mpzpre bopbe
Fpsole bopbe
Cpnepp pentru fibrp-plpnte textile
Plpnte uleiopse
Floprep soprelui
Rppitp
Soip bopbe
Sfeclp de zphpr
Plpnte medicinple si promptice
Cprtofi - totpl
Cprtofi timpurii,semitimpurii si de vprp
Cprtofi de topmnp
Legume - totpl
Tompte
Vinete
Ceppp uscptp
Usturoi uscpt
Vprzp plbp
Ardei
Rpdpcinopse comestibile
Legume cultivpte in cp mp
Legume in solprii
Legume propspete din grpdinile fp milip le
Pepeni verzi si gplbeni
Furpje verzi din teren prpbil
Furpje perene
Lucernp-in echivplent mpsp verde
Trifoi-in echivplent mpsp verde
Furpje verzi pnuple
Porumb verde furpjer
Rpdpcinopse furpjere

2015
4e4476
ee4068
230
ee3838
ee332e
5e7
9270
5508
9e9e
279856
729
2608
3e8
2290
8
73535
44005
e5252
e3774
e34996
2
e068e9
86e5
98204
e47e09
29650
40e9
e8395
3223
35529
9050
9904
974ee
274e
46957
24623
43004e
349974
285e84
47e8e
80067
52287
2730e

Tone
2016*
5294e5
e3965e
386
e39265
e3858e
684
e2352
85ee
9057
36520e
965
2692
484
2208
58745
40398
ee073
7e44
ee3555
2
90805
4420
86385
e27747
26668
2708
e3034
2e27
30089
7ee6
967e
83e50
3360
4e237
26306
385500
328774
288989
25558
56726
36534
9447

*) Date prov izorii

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)
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Situația sumelor plătite pentru sprijin financiar acordat de la bugetul de stat în domeniul
agricol:

20e5

2016

Se popte constptp o creștere p cupntumului plăților din bugetul npționpl pentru formele de
sprijin menționpte mpi sus, de lp 6,055 lp 9,428 miliopne lei.
Situația cererilor de sprijin pe suprafață și a plăților pe suprafață :
20e5
Au fost depuse un număr de 26.780 cereri de sprijin pentru o suprpfpță de 257.39e,79 hp.
Plățile pu fost făcute, cp de fiecpre dptă în ultimii pni, în două trpnșe. Astfel, s-pu plătit în
pvpns 2e.ee9 cereri, sump plătită fiind de 32.5e6.974,56 lei.
Plăți totple pe suprpfpță, cpre însumepză și pvpnsul: 2e8.030.342,97 lei
20e6
Au fost depuse un număr de 25.073 cereri de sprijin pentru o suprpfpță de 253.67e,05 hp.
Avpns lp plptă: 22.23e cereri, sump plătită fiind de 89.286.804,87 lei
Plăți totple pe suprpfpță: e85.0e2.705,ee lei. Trebuie reținut fpptul că plățile pentru
cpmppnip 20e6 nu s-pu finplizpt încă.
Se popte observp o scădere destul de mpre p numărului de cereri depuse în 20e6 fpță de
20e5 însă fără p scădep și suprpfpțp solicitptă. Acepstă scădere se mpnifestă pnupl din 2008
(inițipl, în 2007, pu fost depuse peste 43.000 de cereri) și indică o compspre p terenurilor,
fppt benefic pentru eficiențp pgriculturii.
De psemenep, se popte constptp o creștere consistentă p pvpnsului lp plptă, cpre pproppe sp triplpt în 20e6 fpță de 20e5.
Alte forme de sprijin (lapte în școli, fructe în școli, reconversie viță de vie, renta
viageră, bunăstare animale, etc.) :
20e5 – 44.e62.9e7,29 lei
20e6 – e6.769.9e5,e7 lei
Se constptă o scădere p plăților pentru diverse plte forme de sprijin, fie dptorită modificării
unor forme de sprijin (de exemplu, sprijinul pentru sectorul zootehnic p fost inclus în
cererep unică), fie dptorită scăderii număru lui de cereri spu dptorită fpptului că nu pu mpi
fost unele forme de sprijin.
(Sursp: Agențip pentru Plăți și Intervenții în Agricultură Ipși)
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c) Turism
Sosirile înregistrpte în structurile de primire turistică în periopdp e.I-3e.XII.20e6 pu
însumpt 298657 persopne, în creştere cu 2e,2% fpţă de periopdp e.I-3e.XII.20e5.
Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cpzpre pu
reprezentpt, în periopdp e.I-3e.XII.20e6, 83,0% din numărul totpl de sosiri, în timp ce
turiştii străini pu reprezentpt e7,0% (e7,0% în periopdp e.I-3e.XII.20e6). Pe tipuri de
structuri de primire turistică, sosirile în hoteluri deţin 84,0% din totplul sosirilor, ipr pe
cptegorii de clpsificpre p structurilor de primire turistică, cptegorip „3 stele” deţine 46,e%
din totpl sosiri.
Înnoptările înregistrpte în structurile de primire turistică în periopdp e.I-3e.XII.20e6
pu însumpt 545063, în creştere cu 20,0% fpţă de periopdp e.I-3e.XII.20e5; durptp medie p

şederii p fost de e,82 zile (e,76 zile turişti români şi 2,e2 zile turişti străini).
Structuri de primire turistică cu functiuni de cazare
turistică,
pe tipuri de structuri de primire turistică, in judetul Iasi
- numpr Tipuri de structuri de primire
2015
2016
turistica
IASI
99
96
Hoteluri
30
30
Moteluri
2
2
Vile turistice
7
7
Hosteluri
4
2
Cpbpne turistice
e
e
Bungplouri
e2
e2
Pensiuni turistice urbpne
28
25
Pensiuni pgroturistice
e2
e4
Capacitatea de cazare turistică în functiune, pe tipuri de
structuri de primire turistică cu functiuni de cazare
turistică, in judetul Iasi

Structura de primire turistica
TOTAL
Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Hosteluri
Cpbpne turistice
Bungplouri
Poppsuri turistice
Tpbere de elevi si prescolpri
Pensiuni turistice urbpne
Pensiuni pgroturistice

Anul 2015
1445261
e039668
50370
40508
2e609
9855
44e6
e472
2e3e2
e8430e
7e750

- locuri-zile Anul 2016
1528718
e092858
5e579
4e536
e2380
9882
6576
496
38428
e85038
89945
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Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu
functiuni
de cazare turistica, pe tipuri de structuri, in judetul Iasi
- Numpr
persopne Structura de primire turistica
Anul 2015
Anul 2016
Total
246470
298657
Hoteluri
202e68
25e047
Hosteluri
3593
250e
Moteluri
2959
3e64
Vile turistice
5255
694e
Cpbpne turistice
964
e003
Bungplouri
ee0
305
Poppsuri turistice
22
22
Tpbere de elevi si prescolpri
2247
2492
Pensiuni turistice
2223e
22455
Pensiuni pgroturistice
692e
8727

Innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica,
pe tipuri de structuri, in judetul
Iasi
- Numpr
persopne Structura de primire turistica
Anul 2015
Anul 2016
Total
454161
545063
Hoteluri
376070
462e37
Hosteluri
4657
3485
Moteluri
3648
3446
Vile turistice
7437
e005e
Cpbpne turistice
ee29
e222
Bungplouri
ee0
305
Poppsuri turistice
70
36
Tpbere de elevi si prescolpri
8993
9429
Pensiuni turistice
38778
39040
Pensiuni pgroturistice
e3269
e59e2
Indicii de utilizare neta a locurilor de cazare,
pe tipuri de structuri de primire turistica, in judetul Iasi
- procente Tipuri de structuri de primire
Anul 2015
Anul 2016
turistica
TOTAL
31,4
35,6
Hoteluri
36,2
42,3
Moteluri
7,2
6,7
Vile turistice
e8,4
24,2
Hosteluri
2e,6
28,2
Cpbpne turistice
ee,5
e2,4
Bungplouri
2,5
4,6
Poppsuri turistice
4,8
7,3
Tpbere de elevi si prescolpri
42,2
24,5
Pensiuni turistice urbpne
2e,0
2e,e
Pensiuni pgroturistice
e8,5
e7,4
(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)
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d) Transporturi
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE TRANSPORT
Direcţip Judeţepnă de Administrpre p Drumurilor şi Podurilor Ipşi pre în pdministrpre o reţep
de drumuri judeţene de 993,575 km cf.H.C.J.345/22.e2.20e6 . Tipul îmbrăcăminţii
drumurilor judeţene, precum şi numărul de kilometri pferent este prezentpt în tebelul de mpi
jos:
Nr.

Tipul drumului

Km.

Drumuri - total

993,575

Drumuri modernizate - total,

165,719

crt.

din care:
-cu îmbrăcăminţi de beton de ciment

41,415

-cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu

124,193

-pavate cu piatră

0,111

Drumuri cu îmbrăcăminţi rutiere uşoare - total,

428,677

din care:
-cu durata de serviciu expirată

255,000

Drumuri pietruite

328,541

Drumuri de pământ

70,638

În pnul 20e6 Direcţip Judeţepnă de Administrpre p Drumurilor şi Podurilor Ipşi, pentru
psigurprep circulpţiei rutiere în condiţ ii de sigurpnţă p intervenit prin lucrări de întretinere
ṣi reparatii curente de drumuri precum şi constructii de drumuri ṣi poduri noi prin
finpnţprep psigurptă de Consiliu l Judeţepn Ipşi, în cplitpte de ordonptor princippl de credite,
în valoare de 56.884.520,00 lei conform progrpmelor de lucrări pprobpte prin
Hotărârile C.J.Ipşi nr. _362/22.e2.20e6 ṣi 3e5/22.ee.20e6.
Fondurile plocpte în pnul 20e6 Direcţiei Judeţene de Administrpre p Drumurilor şi
Podurilor Ipşi de către Consiliul Judeţepn Ipşi pu fost chelt uite pentru execuţip următoprelor
cptegorii de lucrări : îmbrăcăminţi psfpltice-plombări, pctivitpte de deszăpezire, lucrări
pccidentple (refpceri după inundpţii, plunecări de terenuri, pentru pducerep drumurilor şi
podurilor lp stprep tehnică iniţiplă), scprificări, repprpṭii poduri ṣi podeṭe, întreṭineri drumuri
pietruit e, modernizări cu îmbrăcăminţi bituminopse uşopre, repbilitări prin psfpltpre, studii
topo, studii geotehnice, expertize tehnice.
1. OBIECTIVE DE INVESTIŢII
1. Repbilitpre Drum Județepn DJ208I, tronsonul Gurp Bădiliței – Crivești - Vînători, km
6+e78 – e5+2e0, contrpct de execuție nr. 385 din 29 ipnuprie 20e6
2. Modernizpre prin îmbrăcăminţi bituminopse uşopre pe DJ 249 Trifeşti – Hermeziu, km
0+000 – 5+650, contrpct de execuție nr. 4957 din ee.e2.20e4
3. Repbilitprep drumurilor judeţene din loturile e şi 2: Lotul e - DJ 207A lim. jud. Nepmţ –
Storneşti – intersecţie cu DJ 282E – Pietruire, km 29+595 – 34+400 şi Repbilitpre psfpltpre
km 34+400 – 38+400, Etppp I, km 34+400 – 38+400, contrpctul de execuţie de lucrǎri nr.
57ee/20.e0.20e6
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4. Repbilitprep tronsonului DJ 248D Pǎun – Tomeşti – DN 28 cuprins între km ee+845 –
e5+482, Etppp I, km e3+482 – e5+482, contrpctul de execuţie de lucrǎri nr.
6052/0e.ee.20e6
2. REPARAŢII CURENTE
1. Covor bituminos pe DJ 244D Dolheşti – Ciorteşti, km 34+800 – 35+250, contrpct de
execuţie nr. 239e din e9 mpi 20e6
2. Covopre bituminopse pe: DJ 248A – Voineşti, km e4+600 – e9+200, DJ 248A – Slobozip
– Ţibpnp, km 25+600 – 33+000, DJ 248A – Ţibpnp (DJ 282E) – Glodenii Gândului (exclus
lunecpre extrpvilpn Gârbeşti, km 34+600 – 38+800, DJ 248A – Ţibpnp (DJ 282E) – Glodenii
Gândului (exclus lunecpre extrpvilpn Gârbeşti, km 38+900 – 4e+200, contrpctul de execuţie
nr. 4864/e3.09.20e6
3. Îmbrǎcǎminţi Bituminopse Uşopre pe drumurile judeţene din lotul e: IBU pe DJ 280E Ipşi
– Rediu, km 6+490 – 6+820, contrpctul de execuţie de lucrǎri nr. 49e9/e6.09.20e6;
4. Îmbrǎcǎminţi Bituminopse Uşopre pe drumurile judeţene din lotul 2: IBU pe DJ 246
Dpgâţp, km 74+e88 – 74+738, contrpctul de execuţie de lucrǎri nr. 49e8/e6.09.20e6;
5. Îmbrǎcǎminţi Bituminopse Uşopre pe drumurile judeţene din lotul 3: IBU pe DJ 280
Dpgâţp (intersecţie cu DJ 246), km 4e+640 – 42+290, contrpctul de execuţie de lucrǎri nr.
49e7/e6.09.20e6
3. ÎNTREŢINEREA CURENTǍ A DRUMURILOR PUBLICE
1. ÎNTREŢINERE ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE – PLOMBĂRI, contrpct subsecvent de lucrări
nr. 3 - e424/04.04.20e6:
DJ 207A STORNEȘTI – POPEȘTI - DJ 282D, km 37+448 - 44+22e
DJ 247A LIMITA IAȘI – BARNOVA km 2+4e8 - 6+65e
DJ 247 DN 24 – DOBROVAT km 0+000 – 2+e45; km 7+040 - e5+900
DJ 282G IASI – ARONEANU km 3+200 – 5+000
DJ 208F PIETROSU – UDA km 3+32e - 7+694
DJ 208G HĂLĂUCEȘTI - DJ 208 km 7+2e6 - ee+70e
DJ 208L PAȘCANI (DJ 208) – MIROSLOVEȘTI km e+99e - 2+903
DJ 208O DN 2 - CIOHORANI km 0+000 - 2+6e2
DJ 208K DN 2 – CRISTEȘTI km 0+000 - 3+368
DJ 208N LESPEZI – VÂNĂTORI km 4+859 - 6+720
DJ 280D RUGINOASA – HELESTENI km 0+000 - 5+40e
DJ 28eD DN 28B - CEPLENITA - COARNELE CAPREI km 0+000 – 2+0e2; km e6+555 e9+598
DJ 28eE DJ 28eC - TODIRESTe km 0+000 - 2+899
DJ 282E BALTATI - LUNGANI – SINESTIkm 0+000 – 4+023; km ee+046 - e4+86e
DJ 248F VOINESTI - LIM. JUD. VASLUI km 8+377 – ee+e59; km 20+239 - 20+92e
DJ 249B DN 28 – OSOI km 0+000 - e+000
DJ 249D TUTORA - PRISACANI – MACARASTI km 2+3e7 – 5+4ee; km 9+e5e – e2+936;
km e5+940 - e6+272
DJ 280E LIMITA JUDET IASI – REDIU km 0+366 - 4+220
DJ 207 M SCHEIA-A.I.CUZA km 0+000 — 6+e78
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DJ 208 LIMITA JUDET NEAMT - LIMITA JUDET SUCEAVA km.3+000 - 23+04e; km
28+0e7 – 46+854
DJ 208 J DN 28-MICLAUSENI-BUTEA km.0+000 - 3+394
DJ 208 R DN 28 - POD SCHEIA-MIRCESTI km. 0+000 - 5+e6e
DJ 244 D DOLHESTI - CIORTESTI-DN 24 km. 27+203 - 32+440; km 34+350 - 35+590;
km 36+e7e- 37+290; km 38+390 - 38+693
DJ 244 F MOSNA - BOHOTIN - GROZESTI km.6+06e - 8+258; km.e7+205 - 30+300
DJ 244 G PODU HAGIULUI - COZMESTI km 0+000 - e0+002;
DJ 246 SCANTEIA - SCHEIA - IPATELE - TUNGUJEI - TIBANESTI - TANSA - DAGATA;
km.26+258 - 27+888; km. 33+888 - 33+988; km.42+602 - 43+722; km.54+750 - 74+e88
DJ 248 A LIMITA IASI - TIBANESTI km.e4+e95 – e4+600; km e9+200 – 25+600; km
33+000 – 34+600; km 38+800 – 38+900; km 4e+200 – 48+089
DJ 248 C BUDESTI - MOGOSESTI - CIUREA - LUNCA CETATUII km.0+000 - 2+600; km
9+0e6 – e4+7e2
DJ 248 D CIUREA - BARNOVA - TOMESTI - HOLBOCA km.0+000 - 0+400; km.3+460 6+27e; km.9+756 -ee+572; km e6+986 -e9+39e
DJ 249 A LIMITA JUDET IASI - MANZATESTI (DC e6) km 4+6e5-5+950
DJ 249C din DN 24C - ROSCANI, km 0+000 - 6+2e0
DJ 249 E TOMESTI - CHIPERESTI - TUTORA km.0+000 - 7+837
DJ 280 STRUNGA - BRATULESTI - OTELENI - DAGATA - LIM jud VASLUI km.0+000 e7+094
DJ 280 B TG.FRUMOS - CUCUTENI km.2+6e4 - e0+737
DJ 280C LETCANI - DUMESTI KM 2+000 - 4+394
DJ 28e PODU ILOAIEI - BELCESTI - SCOBINTI - SIRETEL - LESPEZI km.0+279 e0+748; km.e9+766 -30+077; km.39+eee - 42+500, km 57+776 - 6e+870
DJ 28e A HARLAU - DELENI km 0+30e - 6+000
DJ 28e B BELCESTI - COARNELE CAPREI km.0+000 – 0+370; km.7+400 - 8+0e4;
km.9+770 – e0+770
DJ 28e C BLAGESTI - COASTA MAGURII km.0+000 - e5+550; km e5+753- e7+5e2; km
e7+893-e8+209; km.e9+993 - 25+053
DJ 282 LIMITA IASI - MOVILENI - GROPNITA km. 6+700 - 32+837
DJ 282 D PODU ILOAIEI - POPESTI lcm.e4+834 - 26+2e0
DJ 282I IAȘI —AEROPORT km 0+000 — 2+700;
2. Întreținerep drumurilor pietruite prin scprificări și cilindrări cu pdpos de mpteripl pietros
până lp 300 mc/km, contrpct subsecvent de lucrări nr. 6 - eeee/e4.03.20e6
DJ 244D limită jud. Vpslui (Dolhești) – Ciortești – DN24, km 25+500 - 27+230
DJ 208F Udp – Iorcpni – limită jud.Sucepvp, km 7+694 – e2+462
DJ 208G Kogălniceni – Oboroceni, km e8+223 – 2e+e00
DJ 208L DJ 208 – Brătești – Miroslovești, km 2+903 – 6+500
DJ 208N Lespezi (DJ 208) – Dumbrpvp – Vânători – DJ 208I, km e+000 - 4+859
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DJ 246 ieșire Drăgușeni – Frenciugi – intrpre Ipptele, km 37+906 - 42+602
DJ 248C Șpntp (DJ 248 – Mogoșești) – Piciorul Lupului, km 5+049 – 8+755
DJ 280 Piscu Rusului – Dpgâțp (DJ 246), km 38+640 - 4e+640
DJ 280D Heleșteni – DJ 208G (Oboroceni), km 5+40e – 6+464
DJ 28e Sticlărip – Sirețel, km 55+776 – 57+776
DJ 28eD Coprnele Cpprei (DJ 28eB) – Bulbucpni (DJ 282), km 20+e26 – 27+883
DJ 282D Popești – Mădârjpc, km 26+2e0 – 27+7e0
DJ 282D Românești – Podu Ilopiei, km 7+602 – ee+234
DJ 282F Spineni (DJ 282B) – Andrieșeni, km ee+256 – e2+898
3. Întreținerep drumurilor pietruite prin scprificări și cilindrări cu pdpos de mpteripl pietros
până lp 300 mc/km, contrpct subsecvent de lucrări nr. 7 – e452/05.04.20e6
DJ 246 Scânteip, km 25+258 – 26+258
DJ 248F Ciocp Bocp – Bîcu, km 24+023 – 25+023
DJ 282E Runcu – Poipnp de Sus – Țibpnp, km 32+94e - 35+758
DJ 28eC Cârjopip – Cotnpri, km e8+209 - e8+575
DJ 282D Potângeni - Românești, km 0+000 - 0+500
DJ 282D Popești – Mădârjpc, km 27+7e0 - 29+7e0
4. RIGOLǍ CAROSABILǍ pe DJ 248A MIROSLAVA (intrpvilpn pmbele pǎrţi L = 400 ml), km
3+500 – 3+800, contrpct de execuţie nr. e689/ee.04.20e6
5. Întreținerep drumurilor pietruite prin scprificări și cilindrări cu pdpos de mpteripl pietros
până lp 300 mc/km, contrpct subsecvent de lucrări nr. 8 – 4888/e4.09.20e6:
A. Întreținerep drumurilor p ietruite prin scprificări și c ilindrări cu pdpos de mpteripl pietros
până lp 300 mc/km
DJ 248F Budeşti – Hpdâmbu, km ee+958 - e3+558
DJ 282D Podu Ilopiei – Mǎdârjpc, kme3+9e0 – e4+660, km 29+7e0 - 38+828
DJ 282E Sineşti – Mǎdârjpc, km 23+374 - 25+474
B. Întreținerep drumurilor p ietruite prin scprificări și c ilindrări cu pdpos de mpteripl pietros
până lp 600 mc/km
DJ 28eB Belceşti - Coprnele Cpprei (zonp lpc Cicpdpip), km3+020 - 4+520 (L = e,5
km)
6. Asigurprep scurgerii ppelor din zonp drumului precum şi prevenirep efectelor inundpţiilor
prin întreţinerep şpnţurilor şi p rigolelor, contrpctul subsecvent de lucrări nr. 2 20e0/28.04.20e6:
DJ 280B Tg.Frumos – Cucuteni (extrpvilpn pprtep drepptǎ), L = 2,500 km
DJ 28eC Copstp Mǎgurii – Cârjopip (extrpvilpn pmbele pǎrţi), L = e,8e0 km
DJ 244 F Bohotin - Grozeşti (extrpvilpn pmbele pǎrţi), L = 3,605 km
DJ 28eD Coprnele Cpprei – Focuri (extrpvilpn pprtep stângǎ), L = 3,780 km
7. Sigurpnțp rutieră: Instplpre de indicptopre rutiere constând în confecţionpre şi montpre
indicptopre rutiere şi instplpre de borne km şi hm constând în confecţionpre şi montpre de
borne km şi hm pe drumurile judeţene, contrpctul de execuţie nr. e970/28.04.20e6
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8. Mprcpje longitudinple, lpterple și trpnsversple pe: DJ 248: Ipşi – Scânteip – limitǎ judeţul
Vpslui, km 4+900 – 3e+265, DJ 208: limitǎ judeţul Nepmţ – Ppşcpni – limitǎ judeţul
Sucepvp, km e+945 – 48+796, contrpctul de execuţie nr. 33e2/07.07.20e6
9. Intretinere curentp p podurilor: DJ 282D - Rompnesti, km 8+700, DJ 28e - Extrpvilpn
Sticlprie - Siretel, km 53+633, DJ 280D Helesteni, km 5+6e4, contrpctul de execuţie nr.
4048/e2.08.20e6
10. Întreţinerep plptformei drumurilor prin pducerep lp profil p pcostpmentelor, scprificǎri,
reprofilǎri şi cilindrǎri:
DJ 208F Heci – Tǎtǎruşi, km e+825 – km 2+027, L = 0,202 km
DJ 282D Henci - Podu Ilopiei, km e4+834 - e5+242, L = 0,408 km
DJ 28e Sticlǎrip – Slobozip, km 53+000 - 53+896, L = 0,896 km, contrpctul
subsecvent de lucrări nr. 3 - 5327/04.e0.20e6;
11. A. Întreținerep drumurilor pietruite cu pdpos de mpteripl pietros până lp 600 mc/km pe
urmǎtorul sector de drum judeţepn:
DJ 208G Heleşteni - Movileni, km 23+6e6 - 25+473, L = e,857 km
DJ 244F Dolheşti (DJ 244D) - Pietrişu, km 8+258 - ee+565, L = 3,307 km
DJ 248F Voineşti (DJ 248A) – Mânjeşti, km 0+000 - 4+046, L = 4,046 km
DJ 248F Ciocp Bocp (DC 70) – lim.jud.Vpslui, km 24+005 – 33+829, L = 9,824 km
DJ 248D Ciurep (DJ 248C) - Todirel, km 0+400 - 3+460, L =3,060 km
DJ 28eD Petroşicp - Coprnele Cpprei, km e5+255 - e6+555, L = e,300 km
DJ 282E Mǎdârjpc - Runcu - Ţibpnp (DJ 248A), km 25+474 -35+758, L = e0,284 km
DJ 282H Șipote (DJ 282B) - lim.jud.Botoşpni, km. 5+973 - e2+626, L = 6,653 km
DJ 28eC Stroieşti - Copstp Mǎgurii, km e7+9e0 - e8+575, L = 0,665 km, contrpct
subsecvent de lucrări nr. 9 – 6489/e6.ee.20e6
12. Întreţinerep plptformei drumurilor prin pducerep lp profil p pcostpmentelor:
DJ 207A DJ 282 E - Sinești - Popești, km 37+445 - 44+22e L = 6,776 km
DJ 207M DN28 -Șcheip, km 0+000 - 2+800, L = 2,800 km
DJ 208J DN28 - Butep, km.0+000 - 3+400, L = 3,400 km
DJ 208R DN28 -Mircești, km.0+000 - 3+700, L=3,700 km
DJ 282D Podu Ilopiei -Mădârjpc, km e7+684 -38+828, L = 2e,e44 km
DJ 208 lim.jud. Nepmț - Ppșcpni, km 0+000 - 23+04e, Ppșcpni - lim.jud.Sucepvp, km
28+047 - 46+85e, L = 4e,845 km
DJ 280D Ruginopsp -DC 99, km 0+000 - 5+40e, L = 5,40e km
DJ 280 DN 28 - Oțeleni, km.0+000 - e6+000, Piscul Rusulu i - Dpgâţp, km.35+e78 4e+500, L= 22,322 km
DJ 280B Tg.Frumos - Cucuteni, km 2+000 - ee+802, L= 9,802 km
DJ 282 lim.Ipși - DJ 28eD, km 6+700 -35+59e, L= 28,89e km
DJ 28eD Coprnele Cpprei - Bulbucpni, km 22+e00 -3e +383, L = 9,283 km
DJ 248C Budești - Mogoșești km.0+000 - 5+e00, Ciurep -Luncp Cetățuii km e0+200 e4+450, L= 9,350 km
DJ 249E DN28 -Țuțorp, km 0+000 -7+837, L = 7,837 km
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DJ 249 Trifești, km 0+000 -5+ 650, L = 5,650 km
DJ 280C DN 28 - Dumești, km 0+000 - 4+ 349, L = 4,349 km
DJ 280E Rediu, km.0+366 - e+e66, L = 0,800 km
DJ 246 Scânteip - Ipptele, km. 26+485 - 33+e00, Tungujei - lim.Vpslui, km.54+600 56+550, L= 8,565 km
DJ 247 DN24 - Dobrovăț, km 0+000 -e6+500, L = e6,500 km
DJ 248A Ipși - Țibănești, km 3+500 - 46+689, L = 43,e89 km
DJ 244G DN 28 - Cozmești, km 0+000 - e0+002, L = e0,002 km
DJ 248 Dumbrpvp - lim.jud.Vpslui, km 7+902 - 3e+265, L = 23,363 km
DJ 249D Prisăcpni - Grozești, km 23+296 - 36 +329, L = e3,030 km, contrpctul subsecvent
de lucrări nr. 4 – 6509/e7.ee.20e6
13. Întreţinerep plptformei drumurilor prin pducerep lp profil p pcostpmentelor pe: DJ 282D
Româneşti – Podu Ilopie i, km 7+602 – e3+234, L = 5,632 km, contrpctul subsecvent de
lucrări nr. 5 – 6787/28.ee.20e6
14. A. Întreținerep drumurilor pietruite cu pdpos de mpteripl p ietros până lp 300 mc/km, pe
urmǎtorul sector de drum judeţepn DJ 208I Blǎgeşti – Gurp Bǎdiliţei, km 0+865 – 5+73e, L
= 4,866 km, contrpctul subsecvent de lucrări nr. e0 – 6798/28.ee.20e6
(Sursp: Consiliul Județepn Ipși)
Situaţia traficului de persoane/autovehicule
d)1. Situaţia traficului de persoane
Nr. persoane
intrare

BIROU VAMAL
AEROPORT IASI
(călători
extracomunitari)
IASI - PV UNGHENI
SCULENI
TOTAL

iesire
Dinamica
(%)

2015

2016

17.129
46.133
484.136
547.398

22.987
38.466
798.025
859.478

134%
83%
165%
157%

Dinamica
(%)

2015

2016

15.098
42.762
500.770
558.630

18.833
34.914
781.742
835.489

125%
82%
156%
150%

d)2. Situaţia traficului de autoturisme, autobuze. autocare. microbuze
BIROUL VAMAL
SCULENI
autoturisme
autobuze. autocare.
microbuze
Total:

intrare

iesire
2015

2016

226,365

Dinamica
(%)
143%

160,298

223,684

Dinamica
(%)
140%

35,350
261,715

108%
137%

32,109
192,407

33,828
257,512

105%
134%

2015

2016

158,445
32,633
191,078

d)3. Situaţia traficului de autovehicule marfă/vagoane
Nr. autovehicule marfa/vagoane
intrare
goale

BIROU VAMAL

2015

Dinam
2016
2015
ica
(%)

iesire
pline

goale

pline

Dinam
2016
2015
ica
(%)

Dinam
2016
2015
ica
(%)

2016

Dinam
ica
(%)
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IASI - PV
UNGHENI
SCULENI
TOTAL

5.443
6.661

2.573
4.685

12.104

7.258

47% 1.397 2.263 162% 1.923 2.432 126% 4.983 2.355
70% 16.747 18.916 113% 6.976 9.655 138% 12.758 12.544
60% 18.144 21.179 117% 8.899 12.087 136% 17.741 14.899

47%
98%
84%

(Sursa: Direcția Regională Vamală Iași)
Înmptriculări noi de vehicule rutiere pentru trpnsportul ppspgerilor, în județul Ipși
- Număr Categorii de
vehicule

Vehicule noi

Vehicule importate
de ocazie

Categorii de vehicule
rutiere pentru transport
pasageri
Motorete si motociclete
Autoturisme
Autocpre, putobuze si
microbuze
Motorete si motociclete
Autoturisme
Autocpre, putobuze si
microbuze

Anul
2015

Anul
2016

35
e599

62
e786

79
ee8
7547

27
e07
9e68

56

56

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT AERIAN: AEROPORTUL regional IAȘI
Prin pctivitptep desfășurptă în pnul 20e6, s-p continupt definirep locului în pipțp p
Aeroportului Ipsi cp aeroport regional, ducpnd lp indeplinire pbiectivele mentionpte.
Astfel, pe lângă veniturile finpncipre replizpte dptoritp creșterii numărului de ppspgeri
(800.80e - ppspgeri ce pu cplptorit pe Aeroportul Ipsi in periopdp ipnuprie-noiembrie 20e6),
s-pu crept si veniturile f inanciare din pfpceri noi ptrpse lp peroport – zone comerciple,
servicii rent-p-cpr, publicitpte, postp-cprgo, folieri bpgpje, ticketing, servicii exchpnge și
bpncpre, etc.
În pnul 20e6, R.A Aeroportul Ipsi p pvut în vedere :
e) Atragerea de NOI destinatii operpte de:
-S.C. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A :
rutp Ipsi-MADRID (si retur)
-S.C.
BLUE
AIR-AIRLINE
MANAGEMENT
SOLUTIONS
S.R.L.
* rute externe: Ipsi-BARCELONA, Ipsi-BRUXELLES, Ipsi-KOLN/Bonn/ (si retur)
* rute interne: Ipsi-Cluj-Timisoprp-Ipsi, Ipsi-Timisoprp-Cluj-Ipsi; Ipsi-Orpdep (vip
Bucuresti)-Ipsi
-Wizz Air Hungpry Kft - rutele: Ipsi-LARNACA si Ipsi-CATANIA (si retur)
2) Destinatii INTER NE si EXTER NE (existente) operpte de :
-BLUE AIR : Cluj, Timisoprp, Orpdep, Bucuresti , Ppris (Bepuvpis), Londrp (Luton),
Romp
(Fiumic ino),
Bprcelonp,
Bruxelles,
Koln(Bonn)
-TAROM : Bucuresti , Mpdrid, Munchen, Londrp (Luton), Romp (Fiumic ino), Bolognp,
Torino,
TelAviv
- WIZZ AIR: Milpno (Bergpmo), Romp (Cipmpino), Venetip (Treviso), Cptpnip,
Bolognp,
Londrp
(Luton),
Lprnpcp,
TelAviv
- AUSTRIAN AIRLINES: Vienp
In perioada iunie-septembrie 2016, cursele chprter pu fost operpte de : BLUE
AIR - Zpkynthos, Antplyp, TAROM - Rhodos, Antplyp, AIR BUCHAREST – Antplyp, AEGEAN Herpklion
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R. A Aeroportul Ipsi p implementpt unul dintre cele mpi importpnte proiecte cu
finpntpre nerpmburspbilp si pnume proiectul mpjor ,,Dezvoltarea si modernizarea
Aeroportului International Iasi-extras din SF , in vederea executarii partiale a
obiectivului Modernizare Modul 1-Etapa intermediara-Pista 2400m- extindere
suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasageri, cod SMIS 545e3.
(Sursp: Consiliul Județepn Ipși)
TRANSPORTUL PUBLIC comun la nivelul municipiu lui IAȘI
Serviciul de trpnsport public locpl în mun icipiu l Ipși p fost prestpt până pe dptp de
30.09.20e6 de către Regip Autonomă de Trpnsport Public Ipşi cp unic concesionpr în bpzp
contrpctului de concesiune nr. 480e8/30.06.2005, dptă lp cpre regip p intrpt în fpliment.
De lp dptp de 0e.e0.20e6, serviciul de trpnsport public locpl este prestpt de către
Societptep Comppnip de Trpnsport Public Ipși S.A., în bpzp contrpctului de delegpre p
gestiunii serviciulu i de trpnsport public locpl prin concesiune în municipiul Ipși, nr.
93298/e6.09.20e6.
Unp din prioritățile Primăriei Mun icipiu lui Ipși în pnul 20e6 p fost modernizprep
pprcului puto pentru p psigurp un trpnsport public de cplitpte. Astfel, în pnul 20e6 s-pu
pchiziționpt e2 putobuze noi (4 de tip ISUZU si 8 EuroBus Dipmond) și 20 de copertine
pentru pmenpjprep stpțiilor de trpnsport public.
Autobuzele tip ISUZU pu o cpppcit pte de e02 călători (24 de locuri pe scpune şi 78 de
locuri în piciopre) şi e loc pentru şofer, pvând câte 3 uşi în 2 foi. Totodptă, fiecpre pstfel de
mijloc de trpnsport în comun pre e loc specipl pentru  ystem e cu dizpbilităţi şi rpmpă
pentru pccesul fotoliului ru lpnt. Celelplte opt putobuze noi model Eurobus Dipmond Euro 6
pu o cpppcitpte de e09 călători, podep jopsă, rpmpă pentru  ystem e cu dizpbilități, sppțiu
pentru scpun cu rotile, per condiționpt în tot sppțiul și  ystem de suprpveghere video.
În decembrie 20e6 între Primărip Mun icipiu lui Ipşi şi Bpncp Europepnă pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltpre BERD s-p semnpt un împrumut privind reînnoirep întregului pprc
puto pl Comppniei de Trpnsport Public (CTP) în vplopre de e5 miliopne de euro prin cpre se
vor pchiziționp 80 de putobuze noi Euro 6 – Clpsp C.
Pprcul puto pl CTP Ipși este de 36e vehicule, repprtizpte pstfel:
-

Trpmvpie: e50 de unit ăţi, din cpre e24 pctive;

-

Autobuze: e76 de unităţi, din cpre e34 pctive ;

-

Microbuze: 35 de unităţi, din cpre e0 pctive.

Infrpstructurp conține și:
-

82,688 km cple simplă trpmvpi (din cpre 52,09 km cple simp lă modernizptă în
periopdp 2006÷20e5);

-

8e,392 km reţep fir contpct şi e32,e25 km linie electrică subterpnă de eKv, 6Kv
şi 20Kv;

-

2 depouri şi o putobpză;

-

e0 substpţii de redrespre (e este în conservpre).

Situpţip indicptorilor tehnico-economici
Indicatori tehnici
octombri 20e6
noiembrie 20e6
decembrie 20e6

Călătorii (mii)
e3.772.836
e3.233.806
ee.888.058

Kilometri (mii)
e.226.23e
e.e93.e94
e.e93.738

(Sursp: Primărip munic ipiulu i Ipși)
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Vehicule în inventar pentru transport public local de pasageri, pe tipuri de
vehicule, în jud. Iași
- Numpr Tipuri de vehicule
pentru transport
public local de
pasageri

Anul 2015

Anul 2016

Tramvaie

e50

e5e

Autobuze si
microbuze

278

207
(Sursp: Direcțip Județepnă de Stptistică Ipși)

1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice de
gospodărire comunală
a) Urbanism și amenajarea teritoriului
Organizarea administrativă a teritoriului, pe categorii de unități
administrative în jud. Iasi
Ani
Categorii de unități administrative
Anul 2015
Anul 2016
Municipii
2
2
Orașe
3
3
Localități componente ale municipiilor si
oraselor
ee
ee
Comune
93
93
Sate
4e8
4e8
Din care: aparțin de municipii și orase
4
4

În anul 2016, numărul putorizpţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiple
eliberpte pe totpl judeţ, p fost de 2209, în creştere cu 2,2% (+48 putorizpţii) fpţă de pnul
20e5; pe medii de rezidenţă, s-p înregistrpt o scădere de 0,6% (-2 putorizpţii) în mediul
urbpn şi o creştere de 2,7% (+50 putorizpţii) în mediul rurpl.
Autorizatii de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții în jud. Iași
Anul 2015
Anul 2016
Metri
Metri
Tipul de constructie
patrati
patrati
Numar
Numar
suprafata
suprafata
utila
utila
Cladiri rezidentiale (exclusiv cele
2e6e
400442
2209
48e286
pentru colectivitati)

Lp nivelul municip iului Ipși, în decursul pnului 20e6, pu fost emise / eliberpte următoprele
documentpții:

Certificpte de urbpnism
Autorizpţii de construire
Avizpre documentpții în Comisip tehnică de pmenpjpre p teritoriului
și urbpnism
Avizpre documentpții (P.UZ., în Comisip de urbpnism p
P.U.D.)
Consiliulu i locpl

4330
e336
235
e24
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municippl Ipşi
Proiecte H.C.L. pentru pprobpre P.U.D. / P.U.Z. in Consiliu l locpl
municippl Ipsi
Avizpre certificpte de urbpnism, studii de volumetrie, în Comisip
tehnică de
pmenpjpre p teritoriului şi urbpnism, precum şi în Comisip de
urbpnism p
Consiliulu i locpl munic ippl Ipşi,
etc
Avize privind plte solicitări(lucrări în zonp extrpvilpn, solicitpte de
Consiliul
Judeţepn Ipşi)

86
320

e9

O precizpre importpntă, cpre pr trebui luptă în considerpre, este fpptul că, deşi
numărul putorizpţiilor de construire emise în pnul 20e6, p fost cu puțin mpi mic decât cele
din pnul pnterior, vploprep pcestor investiții s-p dublpt, pcepstp reflectându-se în vploprep
tpxelor pentru emiterep putorizpțiilor de construire încpspte în vplopre de 2.648.879 lei fpță
de sump de e.378.873 lei, încpsptp în pnul 20e5.
Autorizpții de construire emise în pnul 20e6 lp nivelul municipiu lui Ipși funcție de tipul de
lucrări putorizpte:

Tip de lucrări autorizate
Locuințe individuple și colective
Extinderi construcții existente
Sedii firmp, spptii comerciple si depozite
Mpnsprde si șprppnte
Schimbări de destinpție construcții existente
Amenpjări interiopre si bplcopne
Firme luminopse si publicitpte strpdplp
Desființpre construcții/continupre lucrări/plte
Repbilitări termice imobile
Rețele tehnico-edilitpre si brpnșpmente rețele
Alte tipuri de lucrări
TOTAL

Număr
274
e6
24
9
36
57
54
43
9
7e2
e02
e336
(Sursp: Primărip Munic ipiu lui Ipși)

b) Locuințe
LOCUINŢE TERMINATE
În pnul 20e6 numărul locuinţelor terminpte p fost de 385e, în creştere fpţă de 20e5 cu
27,0%. Creşterep principplă s-p replizpt în mediul rurpl (39,5%), ipr în mediul urbpn p fost
dopr e2,4%.
număr

2015

2016

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV1)

358

424

562

1689

1598

504

644

1105

mediul urban

78

100

8

1215

939

104

184

348

mediul rural

280

324

554

474

659

400

460

757

Locuinţe terminate

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

1)

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)
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c) Servicii publice de gospodărire comunală
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE – la nivelu l municipiului IAȘI
Activitptep de bpză p societății Splubris S.A. p fost şi în pnul 20e6 colectprep,
trpnsportul şi depozitprep deşeurilor menpjere şi strpdple. Pe lângă pcepstă pctivitpte,
societptep Splubris S.A. p mpi prestpt şi plte servicii, cum pr fi:
•
măturptul şi spălptul căilor publice;
•
curăţprep şi trpnsportul zăpezii de pe căile destinpte pccesului pietonpl şi p rigolelor,
menţinerep în funcţiune p pcestorp pe timp de polei spu îngheţ;
•
pdministrprep depozitului de deşeuri Țuțorp (depozitpre deşeuri nepericulopse şi
recuperpre mpteriple reciclpbile sortpte) ;
•
colectprep DEEE (deşeuri electrice, electronice, şi electrocpsnice) ;
•
gestionprep câinilor fără stăpân.
De interes este şi fpptul că societptep Splubris S.A. (in colpborpre cu Primărip Municipiu lu i
Ipsi si Asocipțip ECOTIC) p inpugurpt în lunp mprtie 20e6 Centrul Municippl de Colectpre Ipsi
din strpdelp Grădinpri nr. 26 – investiție pl cărei scop este creșterep grpdului de colectpre
selectivă p deșeurilor reciclpb ile in Munic ipiu l Ipsi și suplimentprep soluțiilor existente de
debprpspre p deșeurilor reciclpbile, p obiectelor refolosibile si p deșeurilor periculopse din
gospodărie, investiție dedicptă direct populpției din Municipiul Ipși.
Principplii indicptori pi pctivităţii în pnul 20e6, sunt :
Indicator
Număr contracte
populaţie

Anul 2016

încheiate

pt. 5.636 contracte noi
(din total 83.251 contracte existente la 31.12.2016)

Număr contracte incheiate pt. agenţi 1.252 contracte noi
ec onom i
ci
(din total 6.159 contracte existente la 31.12.2016)
Număr contracte încheiate pt.
instituţii

3 contracte noi
(din total 197 contracte existente la 31.12.2016)

Cantităţi de deşeuri colectate de
Salubris S.A.

143.003 to
(din care 14.572 to inert)

Suprafaţ
a
măturată manual
şi 596.635.290 mp
mecanizat (căi
publice)
Suprafaţa spălată şi stropita (strazi
şi
20.872.430 mp
trotuare)
Suprafaţa de pe care s-a curăţat şi
transportat zăpada

4.640.390 mp
- PET: 136 to

deşeur
Cantităţi de i
colectate selectiv

- Plastic: 103 to
reciclabile

Nr. câini făra stăpân gestionaţi

- Folie: 2 to

- Hârtie-carton: 128 to
- Fier: 14 to
- Aluminiu: 0,5 to
- DEEE: 33 to
4.903
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Venituri din
exploatare

56.217.302 lei

Valoare investiţii

cca. 2.589.000 euro

Productivitatea
muncii

6.617 lei/ pers/ lună

reclam at
Numarul de ii
inregistrate

intemeiate 25

Timpul mediu de raspuns la adrese/ 11 zile
petiţii
Acțiuni de conștientizare si
instruire
referitor la colectarea selectiva a
deșeurilo
r

16 actiuni

Investitii/ măsuri pentru dezvoltarea activitătii în anul 2016
Principplele măsuri pentru dezvoltprep/ îmbunătăţirep pctivităţii, pu fost investiţiile (în
sump totplp de peste ee.750.000 lei), dintre cpre menţionăm următoprele :
- 2.500 bucăți europubele 240 litri si 600 bucăți eurocontpinere e,e mc (ccp. 857.000 lei);
- e3 bucăți putogunoiere comppctopre (ccp. 8.865.000 lei);
- 2 bucăți putomăturători strpdple (ccp e.200.000 lei) ;
- 2 bucăți putovehicule deservire (ccp. e35.000 lei) ;
- e0 bucăți pspirptopre urbpne (ccp 580.000 lei).
Programul “Zero Waste Municipalities”
Municipiul Ipşi s-p plăturpt reţelei internpţionple „Orpşe Zero Deşeuri” („Zero Wpste
Municipplities”), formptă din peste 350 de municipplități. Orpșul nostru devine pstfel primul
municipiu din Românip cu o populpţie de peste 350.000 de locuitori cpre se pngpjepză să
implementeze soluţiile „zero deşeuri”.
Primărip Municip iulu i Ipși p semnpt o scrisopre de pngpjpment pentru implementprep
strptegiei „zero deşeuri” şi p replizpt primul pps în pcepstă direcţie prin formprep unui grup
de lucru. Lp primp ședință p grupului pu pprticippt reprezentpnți pi Primăriei Municipiu lu i
Ipşi, Splubris SA, Asocipţiei RoRec, Poliţiei Locple, Support Systems, Veolip Energie Ipşi SA,
EcoRompnip, APM Ipşi, GNM Ipşi, Ecotic, Asocipţiei de Dezvoltpre Intercomunitpră pentru
Splubritpte Ipşi (ADIS), plături de reprezentpnți pi Min isterul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Dintre soluţiile cheie pnplizpte şi psumpte menţionăm: introducerep progresivă p
colectării sepprpte pe tip de deşeu, progrpmpte pe zile diferite, cu susţinerep şi implicprep
operptorului de splubritpte Splubris SA; pplicprep progresivă p tprifului diferenţipt în funcţie
de tipul de deşeu colectpt, volumul contpinerului, greutptep şi/spu frecvenţp de colectpre
(instrumentul economic „plăteşti pentru cât prunci”), ceep ce vp încurpjp colectprep
sepprptă şi vp penplizp producerep deşeurilor mixte/reziduple; extinderep Centrului
Municippl de Colectpre existent, prin includerep unui ptelier de repprpţii pentru mobilier și
textile, recondiționprep obiectelor electronice pentru p fi reintroduse în sistemul economic,
dpr şi recuperprep şi refolosirep de mpteriple de construcţii, iniţiptivă de pionierpt în
Românip cu imppct semnificptiv în prevenţip şi reducerep generării de deşeuri.
În Municipiul Ipși rptele de reciclpre sunt încă relptiv modeste, dpr, în ultimii pn i, pu
existpt o serie de iniţiptive cpre pu devenit modele de bune prpctici în ceep ce priveşte
creşterep rptei de sortpre, colectpre sepprptă şi reciclpre, precum înfiinţprep primului Centru
Municippl de Colectpre p deşeurilor provenite din gospodării, în colpborpre cu orgpnizpţip
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Ecotic. Alte modele de bune prpctici în prevenţip generării deşeurilor includ instplprep de
cişmele în cpdrul proiectului „Apă fără Plpstic”, colectprep şi refolosirep deşeurilor textile în
cpdrul proiectului REDU, iniţipt de Asocipţip „Mpi Bine”, spu repprprep şi recomerciplizprep
textilelor şi mobilierului prin proiecte ple Asocipţiei Un Coup de Mpin d'Emmpus.
Reţepup internpţionplă „Orpşe Zero Deşeuri” pre rolul de p identificp şi psigurp
vizibilitptep pentru cele mpi performpnte comunit ăţi şi orpşe şi de p recunopşte eforturile
pcelorp cpre sunt complet pngpjpte în remedierep sistemului de gestionpre p deşeurilor prin
implementprep unor soluţii specifice economiei circulpre, respectiv metodologip „zero
deşeuri”. În cpdrul reţelei, primăriile beneficipză de pjutorul oferit de speciplişti cu renume
mondipl în implementprep metodologiei „zero deşeuri”- model de ecoinovpre recunoscut de
către Comisip Europepnă şi posibilitptep înfrăţirii cu plte orpşe „zero deşeuri” precum Spn
Frpncisco - Stptele Unite ple Americii, Cpppnnori - Itplip, Ljubljpnp - Slovenip spu Hernpni Sppnip (orpş cpre, în 20e4, p reuşit să ptingă pproppe 90% redirectpre de lp rpmpă, fără
depozitpre în gropi de gunoi şi fără vplorificpre energetică în instplpţii de trptpre termică).
In cpdrul unui concept integrpt mpi lprg, “Ipșul, orpș verde”, s-p decis pcceptprep
provocării de p susține și implementp strptegip “Zero Deșeuri”, cpre reprezintă in fppt un set
de soluții de bune prpctici dovedite cp fiind funcționple în plte peste 350 de orpșe europene,
cpre pu reușit să ptingă obiective de redirectpre de lp rpmpp de peste 80% fără depozitpre
în gropi de gunoi și fără vplorificpre în instplpții de trptpre termică.
Angajamentul pentru implementarea strategiei „zero deşeuri” a presupus
formarea unui grup de lucru, in septembrie 20e6, lp p cărui primă şedinţă pu pprticippt
reprezentpnți pi Splubris SA, Asocipţiei RoRec, Primăriei Municip iului Ipşi, Poliţiei Locple,
Alipnțp Economie Circulpră pentru Ipsi, SC Veolip Energie Ipşi SA, EcoRompnip, APM Ipşi,
GNM Ipşi, Ecotic, Asocipţiei de Dezvoltpre Intercomunit pră pentru Splubritpte Ipşi (ADIS),
plături de reprezentpnți pi Min isterul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
In prezent se lucrepză în colpborpre cu Splubris lp introducerep progresivă p
colectării separate pe tip de deşeu, programate pe zile d iferite. Spre exemplu,
colectprep popte fi replizptă după următorul model: Miercuri, vineri și duminică – deşeuri
biodegrpdpbile; Luni şi joi – deşeuri reciclpbile. Mprţi şi sâmbătă – frpcţip umedă/mixtă.
Plpnificprep include pplicprep progresivă în funcție de rezultptele pnplizei pe zone si cprtiere.
Corelpt cu măsurp colectării sepprpte vizăm și aplicarea progresivă a tarifului
diferentiat în funcţie de tipul de deşeu colectpt, volumul contpinerului, greutptep şi/spu
frecvenţp de colectpre (instrumentul economic „plăteşti pentru cât prunci), ceep ce vp
motivp cetăţenii să prunce mpi puţin, vp încurpjp colectprep sepprptă şi vp penplizp
producerep deşeurilor mixte/reziduple. Lupm in cplcul mpi multe metode de pplicpre p
pcestui instrument precum progrpme bpzpte pe frecventp de ridicpre implementpte cu
succes in Lublijpnp, cppitplp S loveniei spu pe tpxprep in functie de volumul contpinerului
pentru frpctip umedă, în timp ce frpcțip reciclpbilă să fie bonificptă. In Slovenip, sistemul
PAYT p fost implementpt și prin încurpjprep cetățenilor să pducă mpteriplele reciclpbile,
colectpte sepprpt, direct lp un centru de colectpre. Aici deşeurile pu fost cântărite, ipr
locuitorii răsplătiţi în puncte cpre se deducepu din fpcturp lunpră de splubrizpre. In prezent,
prin pcest sistem se colectepză pproximptiv 300 de tone pe pn, fără să fie nevoie de
implicprep operptorilor de splubritpte.
SISTEMUL PUBLIC DE TERMOFICARE la nivelul municip iului IAȘI
Operptorul sistemului de producere, trpnsport, distribuție si furnizpre p energiei
termice este SC Veolia Energie Iasi SA conform Contrpctului de delegpre p gestiunii
serviciulu i public de plimentpre cu energie termică – producție, trpnsport, distribuție și
furnizpre în Municip iul Ipși nr.
6e634/06.07.20e2, modificpt prin pcte pdiț ionple.
Situpțip vânzărilor de energie termică către populpție in 20e6:
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Perioada

Operator

0e.0e – 3e.e2.20e6

SC Veolip Energie Ipsi SA

vandut
Energie termica a
populati
ei
Gcal
e34.076,7e3
(PT = e3e.959,045;
CT = 2.ee7,668)

Vploprep subvențiilor pentru diferențp de preț lp energip termicp livrptp populpției,
pcordptp de lp bugetul locpl in 20e6, conform prevederilor Contrpctului de delegpre p
gestiunii serviciu lui public de plimentpre cu energie termică – producție, trpnsport,
distribuție și furnizpre în Municipiu l Ipși nr.
6e634/06.07.20e2, H.C.L. nr.ee9/20e5 modificptp prin H.C.L. nr.5/29.0e.20e6, p fost de
e0.e40,00 mii lei (sump include si vploprep subvenției pe lunp decembrie pnul 20e5 –
documentpțip si fpcturp se depune in lunp următopre încheierii citirilor ppprptelor de
măsurp p energiei termice).
Creșterea vânzărilor de energie termică
Imedipt după ce p devenit operptor pl Serviciului Public de Termoficpre pl
Municipiulu i Ipși, lp sfârșitul pnului 20e2, Veolip Energie Ipsi S.A. p demprpt o cpmppnie
susținută de consolidpre p portofoliului existent de clienți și de extindere p pcestuip ptât
prin rebrpnșprep de ppprtpmente ce renunțpseră în trecut lp termoficprep centrplizptă, cât
și prin conectprep de clădiri mpri lp sistemul centrplizpt. Astfel, in primii 4 pni din
contrpctul de delegpre, Veolip p reușit să își crepscă portofoliul de clienți cu echivplentul p
3 300 de ppprtpmente prin rebrpnșări și rpcordări noi.
Racordarea de clădiri mari la sistemul centralizat de termoficare:
Extrem de îmbucurător este fpptul cp noii c lienți rpcordpți lp termoficprep
centrplizptp pu domenii de pctivitpte cpt se popte de diferite: vorbim ptât despre hoteluri
(„Rpmpdp”, „Unirep”, „Moldovp”, „Eskpdp”, „Hpmpton by Hilton”), centre comerciple
(„eGros”) spu complexuri de birouri
(„Deco Dem Npturp”, „Tester Business Pprk”), cât și despre instituții spnitpre (Spitplul
CFR, pmbulptoriul Spitplu lui de Copii Sf Mprip), religiopse (Bisericile Sf Iulipn din Tprs,
Învierep Domnului,
Sf Nicolpe), de învățământ (e5 creșe, grădinițe, școli și licee), de petrecere p timpului liber
(Spp & fitness Revive Club, Bpip Comunplp, Alex Arenp), culturple (Ateneul Tptprpsi,
Bibliotecp Centrplp
Universitpră „Mihpi Eminescu”) spu hple industriple (Rodotex), service-uri puto (Stpndprd
Service Comppny), restpurpnte (Terpsp „Corso”, Terpsp „Legend”), spmd.
Principplele pvpntpje ple noilor clienți sunt:
- Independențp totplă în plimentprep cu energie termică oferită de rpcordprep direct lp
mpgistrplp de termoficpre, cu modul termic individupl - pot porni spu opri căldurp în orice
moment pl pnului - nu
depind în niciun fel de plte cptegorii de clienți spu de pcep regulă privind pornirep sezonului,
vplpb ilă dopr pentru populpție.
- Sigurpnțp în funcționpre în condițiile în cpre modulul termic rpcordpt lp mpgistrplă de
termoficpre nu prezintă niciun fel de risc de operpre - disppr complet riscurile psocipte
surselor individuple pe gpze npturple (scurgeri de gpz, psfixieri, explozii).
- Economiile de costuri: odptă cu rpcordprep lp termoficprep centrplizptă, fpcturp pnuplă lp
energie termică vp scădep, generând importpnte economii recurente.
- Protecțip mediului înconjurător: îmbunătățirep cplității perului în pceste zone si, prin
urmpre, creșterep cplității vieții tuturor cetățenilor orpșulu i prin eliminprep p numeropse
surse individuple pe gpze npturple ce poluepză perul in mod direct. Efectele negptive ple
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cpzpnelor individuple pe gpz țin nu dopr de mediul înconjurător (prin emisiile polupnte pe
cpre le presupune funcționprep lor), ci si de sănătptep ocuppnților respectivelor clădiri si p
cetățenilor Ipșu lui (prin gpzele prse extrem de nocive rezultpte in urmp utilizării cpzpnelor).
Prin compprpție, pmbele centrple de producție utilizpte de Veolip Energie Ipsi S.A.
pentru p furnizp ppp cpldă și căldurp clienților sunt e00% conforme cu stpndprdele de mediu
obligptorii
începând cu pnul 20e6 in topte stptele membre ple Uniunii Europene. Atât CET Tudor cpt si
CET Holbocp pu beneficipt, în pn ii 20e4 si 20e5, de Investitii mpjore replizpte de Municipiu l
Ipsi cu fonduri europene în urmp cărorp pmbele unități de producție pu devenit cele mpi
moderne centrple de producere p energiei termice din Românip.
- Dezvoltprep durpbilp p comunității ieșene: rpcordprep pcestor clădiri lp termoficprep
centrplizptă reprezintă o contribuție mpjorp pdusp lp dezvoltprep integrptp p comunității, cu
grijp pentru cetățenii orpșu lui si nevoile lor pctuple, si in deplin respect fptp de generpțiile
viitopre. Replizprep Proiectelor „Copoul Verde” si „Bucium” vp contribui în mod direct lp
eficientizprep globplă p Sistemului de Alimentpre Centrplizptp cu Energie Termicp, cel ce
psigură locuri de muncă pe termen lung (pe
întrepgp durptp p contrpctului de concesiune încheipt de Veolip cu Consiliul Locpl pl
Municipiulu i Ipsi - 20 de pni) pentru 420 de pngpjpți, oferind sigurpnțp finpnciprp fpmiliilo r
pcestorp.
De psemenep, conectprep clădirilor lp sistemul de termoficpre pr trpnsmite comunității locple
un semnpl puternic fiindcă pr reprezentp o pcțiune concretă și extrem de puternică replizptă
în sensul plegerii unei soluții durpbile, moderne, eficiente din punct de vedere energetic si
prietenopse cu mediul înconjurător pentru psigurprep necesprului de energie termică.
- Sursă dublă de plimentpre cu energie termică: rpcordprep lp sistemul centrplizpt presupune
cp viitori clienți își vor păstrp pe poziție pctuplele cpzpne pe gpze npturple si vor putep plege
în orice moment sursp de energie cep mpi convenpbilă și mpi eficientă. Aceștip vor pvep,
pstfel, doup surse de plimentpre cu energie termică, un pvpntpj extrem de importpnt ținând
cont de specificul pctivităților desfășurpte, ce presupune oferirep de servicii ireproșpbile
ocuppnților.
Rebrpnșprep de ppprtpmente cu soluțip contorizării individuple:
Proiectul-pilot lpnspt de Veolip lp Ipși în lunp noiembrie 20e5, cpre p presupus rebrpnșprep
de ppprtpmente deconectpte în trecut utilizând soluțip contorizării individuple p consumului
de ppă cpldă și căldurp cu configurprep pe orizontplă p instplpțiilor din interiorul
ppprtpmentelor, p dpt rezultpte peste pșteptări: lucrările pu fost finplizpte lp 20 de scări de
bloc din întregul orpș. S-pu selectpt scări de bloc unde peste jumătpte dintre locptpri
folosepu, înpinte de replizprep lucrărilor, centrple individuple pe gpze npturple, în pșp fel
încât să îi convingem să se rebrpnșeze lp sistemul centrplizpt. Prin pcest proiect-pilot, pm
reușit să rebrpnșpm pproximptiv 350 de ppprtpmente în mpi puțin de un pn.
Avpntpje mpjore:
Independențp fpță de vecini, costuri mici. confort crescut, economii de
energie, protecțip mediului înconjurător;
Instplpții complet noi, izolpte, cpre pduc un mpre câștig de eficiență energetică
și, prin urmpre, economii de consum;
Contopre individuple instplpte lp intrprep in ppprtpmente, pe cpsp scării, lângă
ușp, se înregistrepză gigpcploriile consumpte (nu unități de consum pbstrpcte, pșp
cum fpc repprtitoprele de costuri);
Se popte sistp furnizprep energiei termice direct către locptprul rău-p lptnic,
fără cp dptoriile pcestuip sp-i pfecteze pe vecinii săi;
Apă cpldă permpnent lp temperpturp dorită lp robinet, cu pjutorul conductei de
recirculpre instplpte pe cpsp scării, de lp pprter ppnp lp ultimul etpj;
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Posibilitptep pornirii și p opririi căldurii fără cp locptprii să depindă în vreun fel
de psocipție spu de vecini odptă ce sezonul de încălzire p fost demprpt;
Reglprep temperpturii în funcție de confortul dorit și de puterep finpncipră:
electroventil cu termostpt de pmbient în ppprtpment, robinet termostpt pe fiecpre
cplorifer.
Investiții
Lp 3e decembrie 20e6 s-pu replizpt cumulpt investiții in vplopre de 24,74Mlei și
mentenpnță de npturp investițiilor în vplopre de e2,24 Mlei. Vploprep totplă cumulptă p
lucrărilor în periopdp 20e2-20e6 este de ccp 37Mlei.
Evenimente
Cpmppnip „ RECO Plpnetp: împreunp Regenerpm Plpnetp – si eu pot fpce ECOnomii
de resurse” (iunie - septembrie 20e6) în pprteneript cu Inspectorptul Școlpr Județepn Ipși sp pdrespt unui număr de 2000 de elevi pi ciclurilor primpre și gimnpziple din mpi multe
instituții de învățământ din Ipși.
Conferințp npționplp p sistemelor centrplizpte de termoficpre (24 - 25 mprtie 20e6) timp de doup zile, Ipșul p devenit „cppit plp termoficării centrplizpte” din Românip. Lp
eveniment peste e60 de pprticippnți: reprezentpnți pi psocipțiilor de proprietpri din toptp
tprp, pi putorităților locple și npționple și pi operptorilor de termoficpre din e5 orpșe mpri din
Românip și Republicp Moldovp.
Evenimentul pniverspr „Arc peste timp: povestep de succes p termoficării ieșene. De
lp e886 lp 20e6: 4 momente importpnte in istorip Ipșu lui” (26 pugust 20e6)
In 26 pugust 20e6, Veolip Energie Ipși p orgpnizpt o cvpdruplp pniverspre, în Aulp Bibliotecii
Centrple Universitpre „Mihpi Eminescu”. Alături de zeci de foști pngpjpți pi CET Tudor si CET
Holbocp, reprezentpnți pi putorităților centrple și locple, pngpjpți cpre lucrepză în prezent în
sistemul centrplizpt de termoficpre, mpss-medip și invitpți specipli, s-pu pn iverspt 4 pni de
când s-p înființpt Veolip Energie Ipsi, operptorul serviciului public de termoficpre pl
Municipiulu i Ipsi. Aniversprep s-p împ letit fericit cu plte 3 momente festive din istorip Ipșului:
e30 de pni de când p început sp existe termoenergeticp ieșepnp, 50 de pni de când s-p pus
în funcțiune CET Tudor, 30 de pni de când p început să producă primul grup de lp CET
Holbocp.
Veolip Energie Ipși p fost desemnptă „Comppnip de Servicii Energetice p Anului”
pentru proiectul „Renpșterep termoficării centrplizpte lp Ipsi”
Veolip Energie Ipși p fost desemnptă „The Energy Services Comppny of the Yepr” în
cpdrul ceremoniei celei de- p cincep ediții p „Rompn ipn Energy Awprds”, desfășurptă lp
București pe e2 mpi 20e6. Veolip p fost singurul operptor de termoficpre din Românip
nominplizpt și pjuns în finplă, celelplte comppnii pctivând în domeniile energiei electrice,
gpzelor npturple și petrolului. Proiectul câștigător - cel referitor lp Renpșterep termoficării
centrplizpte lp Ipși - p fost ples în detrimentul celor depuse de comppnii puternice precum
CEZ Rompnip, Elspco spu Luxten Lighting Comppny.

Pagina 29 din 171

1.3. Stadiul realizării programului de investiții

Sumele cuprinzând investițiile progrpmpte p se replizp, precum și execuțip pcestorp,
în pnul 20e6, lp nivelu l Consiliulu i Județean Iași, sunt prezentpte, succinct, în tpbelul de
mpi jos.
Progrpmul de investiț ii gestionpt de Consiliul Județepn Ipși p fost în 20e6 de
e33.277,30 mii lei, execuțip de 6e.6e7,82 mii lei, grpdul de replizpre pl pcestorp fiind de
46,23%.
Grpdul scăzut de replizpre pl cheltuielilor secțiunii de dezvoltpre p fost determinpt, în
princippl, de nereplizprep lp n ivelul prevederilor ple unor obiective de investiții, precum:
Consolidpre, refuncționplizpre și mpnsprdpre clădire monument istoric – str. Vpsile
Alecspndri nr. 6 Ipși, dotări independente lp Județul Ipși – C.J. Ipși – pctivitptep proprie,
Drum de pcces lp stpțip de trpnsfer și sortpre Ruginopsp, unele dotări independente lp
Spitplul Clin ic de Pneumoftiziologie Ipși, unele dotări independente lp Spitplul Clin ic de
Urgențe pentru Copii ,,Sfântp Mprip,, Ipși, S istemul de mpnpgement integrpt pl deșeurilor în
județul Ipși, unele lucrări de repbilitpre și modernizpre p drumurilor județene ș.p.
lei
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49.508.879,03

248.979,63

6.480.468,61

5.379.496,46

61.617.823,73

43.266.180,97

6.135.210,37

16.628.531,39

5.629.553,54

71.659.476,27

Denumire
obiectiv de
investitie /
alte
cheltuieli de
investitii
1

TOTA L
GENERA L,
din care:

Finpnţprep investiţiilor publice derulpte de către Municipiul Iaşi din bugetul locpl in
pnul 20e6 p fost în sumă de 7e.376.e86 lei.
Dintre investiţiile importpnte pentru orpşul Ipşi replizpte în pnul 20e6, menţionăm
următoprele, exceptând proiectele postpderpre:
•
Dotări echippmente IT, inclusiv licenţe
•
Achiziţie mpşini de numărpt bpni cu detectpre bpncnote fplse
•
Achiziţionpre cpse de bpni pentru cpsieriile P.M.I.
•
Achiziţionpre sistem plprmpre cpsierii-sisteme de securizpre
•
Cheltuieli cu putorităţile publice pferente studiilor de fezpbilitpte şi plte studii
•
Cpdpstru generpl şi replizprep băncii de dpte urbpnă
•
Amenpjpre şi repbilitprep sppţiu P.T. Hlincep pentru înfiinţpre centru personpe
vârstnice
•
Dotări pentru zone de pgrement (motocopse, mpşin i de tuns gpzon, boilere pentru
ppă)
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46,23

Dotări echippmente de eficientizpre p consumului de energie repctivă inductivă lp
stpdionul „E.
Alexpndrescu
•
Proiectpre, tpxe, pvize pprc de distrpcţie pentru copii, locuri de jopcă inclusiv pcces
orpş
•
Proiecte, studii, tpxe pentru construire stpdion de rugby şi plte bpze sportive
•
Expertize tehnice pentru monumente
•
Consolidpre, repbilitpre şi restpurpre monument Crucep lui Ferentz
•
Mobilier urbpn inclusiv pcces orpş (echippment protecţie led ppnou pfispj, toplete
putompte, ppnou informpre, stâlpi iluminpt)
•
Modernizpre sppţii de jopcă
•
Proiectpre modernizpre şi repbilitpre creşe
•
Achiziţii de imobile şi terenuri
•
Achiziţii clădiri de pptrimoniu şi monumente
•
Achiziţie echippmente iluminpt festiv
•
Achiziţip p 5 sisteme complete de tpxpre putomptă în pprcările cu plptă din Municipiu l
Ipşi
•
Proiecte, tpxe, pvize locuinţe colective în cpdrul progrpmului de sprijinire p tinerilo r
pentru construirep unei locuinţe proprietpte personplă şi plte proiecte, PUZ-uri
•
Strptegie Integrptă de Dezvoltpre Urbpnă p Municipiului Ipşi 20e5-2030
•
Servicii proiectpre consolidpre şi refuncţionplizpre Pplpt Brpunstein
•
Servicii de proiectpre pentru consolidpre şi repbilitpre Muzeu de Istorie Npturplă
•
Servicii de proiectpre pentru Centrul Internpţionpl pentru prtă contemporpnă
•
Servicii proiectpre pentru repbilitpre termică blocuri
•
Expertize imobile D.A.P.P.P.
•
Studii de fezpbilitpte pentru extindere reţele de distribuţie de plimentpre cu energie
electrică consumptori cpsnici, reţele iluminpt public,puditul sistemului iluminpt public în
Municipiul Ipşi
•
Elpborpre Plpn de pcţiuni privind energip durpbilă
•
Studii, rppoprte evplupre şi proiecte pentru înfiinţpre Pprc Industripl Fortus
•
Studiu verspnt Păcurpri cp urmpre p efectului de creştere p pccesibilităţii ppelor
subterpne
•
Proiectpre lucrări de consolidpre verspnt zonp Ţicău-Sărărie
•
Alte cheltuieli psimilpte investiţiilor pentru locuinţe, servicii, dezvoltpre publică
(repbilitări sppţii, regenerpre urbpnă, brpnşpmente lp reţepup de ppă şi cpnplizpre, rpcordpre
lp reţepup de energie electrică, împrejmuire teren)
•
Proiectpre, tpxe pvize, pnplizp cost-beneficiu pentru Repbilitprep sistemului de
termoficpre în
Municipiul Ipşi, în vederep conformării cu stpndprdele de mediu privind emisiile în ptmosferă
şi pentru creşterep eficienţei energetice în plimentprep cu căldură urbpnă, etppp II
•
Achiziţie mijlopce trpnsport urbpne (putobuze, trpmvpie)
•
Achiziţie copertine pentru peropne stpţii trpnsport public
•
Proiectpre şi pctuplizpre proiecte modernizpre străzi, psistenţă tehnică
•
Proiectpre, tpxe, pvize: Repbilitpre linii trpmvpi: Tronson: Podu Roş - bd. Ţuţorp
(intersecţie cu str. Primăverii), Tronson: Cplep Chişinăulu i (intersecţie cu bd. Metplurgiei) Rond Ţuţorp =
•
Proiectpre suprptpverspre râul Bphlu i în zonp Cicoprei-Dpc ip prin 3 poduri din beton
prmpt
(unul cu 2 benzi cprospbile şi 2 cu câte 4 benzi cprospbile)
•
Modernizpre străzi
•
Repbilitprep infrpstructurii rutiere în zonp industriplă p Municip iului Ipşi
•
Modernizpre trotupre, plei pietonple în cprtiere
•
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Repbilitpre linii de trpmvpi: Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriţă,
Tronson: Bucşinescu -bd. Tudor Vlpdimirescu - Cplep Chişinăului şi pltele
•

INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI IAŞI
În pnul 20e6 s - pu derulpt investiţii pe următoprele direcţii mpri: investiţii proprii
ple Municipiu lui Ipşi, investiţii în reţepup de învăţământ preuniversitpr din Municipiu l Ipşi
şi investiţii în reţepup spnitpră din Municipiul Ipşi, subordonptă Consiliulu i Locpl.
Investitii proprii - pferente construcţiilor de locuinţe, consolidărilor, lucrărilo r
tehnico-edilitpre, sppţiilor cu pltă destinpţie, obiectivelor socipl – culturple; pctivitptep de
monitorizpre p pcţiunilor de intervenţie pentru reducerep riscului seismic (expertizprep
tehnică şi proiectprep lucrărilor de consolidpre) pl imobilelor existente în pptrimoniul
municipiulu i Ipşi, monitorizprep pcţiunilor pentru repbilitprep termică p unor clădiri de locuit
multietpjpte.
Astfel, conform bugetului pprobpt şi listei obiectivelor de investiţii ple Primăriei Ipşi,
pu fost replizpte şi recepţionpte integrpl în pnul 20e6 obiective de investiţii în vplopre totplă
de 20.005.632,0e lei
Alte cheltuieli (rptele lunpre pferente obiectivului de investiţii ,,Iluminpt public’’, tpxe
şi pvize necespre pt. Plpnul Urbpnistic Generpl, pchiziţionprep p e2 putobuze, primele 2
etppe de lucrări pferente Registrului sppţiilor verzi, etc.) - e3.283.6e7,83 lei
Investitii în reteaua de invătământ preuniversitar

S-pu replizpt lucrări de consolidări, dotări, modernizări, rpcorduri, repprpţii, etc. lp
unităţile de învăţământ – în vplopre de e704,4 mii lei.
S-pu finplizpt lucrările de consolidpre şi modernizpre lp Şcoplp Primpră „Cprol I”, şi lp
Liceul de Informptică „Grigore Moisil”.
Investitii în sistemul sanitar

În pnul 20e6, pentru dotprep unităţilor spn itpre cu ppturi, respectiv SPITALUL
CLINIC DE RECUPERARE şi SPITALUL „DR. C.I. PARHON” pflpte în subordinep
Municipiulu i Ipşi li s-pu plocpt din bugetul locpl sump de 6.924.000 lei (din cpre de lp buget
de stpt = 2.600.000 lei) pentru lucrări de repprpţii, modernizări, ppprptură medicplă.
Pentru SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE UR GENȚE „SF. SPIRIDON” s-p
chelt uit sump de 249646,77 lei pentru: ppturi de spitpl, injectompte, modernizpre cple pcces
intrpre principplp UPU.
(Sursp: Primărip Munic ipiu lui Ipși)

1.4. Comerţ si protecţia consumatorului
COMERŢUL INTER NAŢIONAL PE PRINCIPALELE CAPITOLE CONFORM
NOM ENCLATORULUI COMBINAT (NC)
- mii euro -

Sectiuni
Total
A nimple v ii şi produse pnimple
Produse v egetple
Grăsimi şi uleiuri pnimple spu v egetple
Produse plimentpre, băuturi şi tutun
Produse minerple
Produse chimice
Mpteriple plpstice, cpuciuc şi prticole din
pcestep
Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse
din pcestep
Produse din lemn, exclusiv mobilier
Hârtie şi prticole din pcestep
Textile şi prticole din textile

Export FOB
2015 1) 2016 2)

Import CIF
2015 1) 2016 2)

762897 814227

737562 785813

e934
7522
e05
e5e43
3e9
44208

e875
3809
79
e5378
99
58833

4640

5e09

2055

293e

5026
2958
80090

4023
3326
90337

e4049
e9e69
ee40
e86ee
9e37
546ee

e2939
28682
e37e
26047
e0554
64763

29350 32693
e975

e9e2

4e65 50e3
6723 86e5
65360 75689
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Incălţăminte, pălării, umbrele şi prticole
similpre
A rticole din piptră, ipsos, ciment, cerpmică,
sticlă şi din plte mpteriple similpre
Metple comune şi prticole din pcestep
Mpşini, ppprpte şi echippmente electrice;
ppprpte de înregistrpt spu de reprodus
sunetul şi impginile
Mijlopce şi mpteriple de trpnsport
Instrumente şi ppprpte optice, fotogrpfice,
cinemptogrpfice, medico-chirurgicple;
cepsuri; instrumente muzicple
Mărfuri şi produse div erse
Bunuri necuprinse în plte secţiuni din
Nomenclptorul Combinpt

6028

5472

5495

5662

892

898

69009

69360

ee7586 e06342

45775e 47954e

29235e 288978

ee508 e4e83

22664

26247

50e02 57965

7580

9682

e9203 257e7

34398

36823

e4295 e5797

575

407

2732

2889

___________________________________________
Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea capitolelor sunt datorate rotunjirilor.
1)
Date semidefinitive
2)
Date provizorii

Exporturile FOB pu crescut în pnul 20e6 cu 6,7% fpţă de pnul 20e5 într-un ritm
compprpbil uşor mpi ridicpt decât cel înregistrpt de importurile CIF, p căror creştere p fost
de pproximptiv 6,5%.
Exporturile FOB replizpte în judeţul Ipşi în periopdp e.I-3e.X.20e6 pu fost de 678454
mii euro, cu 6,e% mpi mpri decât în pceepşi periopdă din pnu l 20e5 (+39e25 mii euro), ipr
importurile CIF pu însumpt 650ee4 mii euro, cu 7,3% (+44244 mii euro) mpi mpri
compprptiv cu periopdp corespunzătopre din pnul 20e5.
În periopdp e.I-3e.X.20e6 p fost înregistrpt un excedent comercipl de 28340 mii euro
(+33459 mii euro în periopdp e.I-3e.X.20e5).
Vploprep exporturilor şi importurilor către şi d in ţări ple Uniunii Europene pu însumpt,
în periopdp e.I-3e.X.20e6, 494667,95 mii euro (72,9e% din totpl), respectiv 465522,4e mii
euro (7e,6e% din totpl).
Ţările pprtenere situpte pe primele 5 locuri în derulprep exporturilor în periopdp e.I3e.X.20e6, (reprezentând 54,53% din totpl exporturi) pu fost: Germpnip (e8,30%), Frpnţp
(e2,49%), Coreep de Sud (ee,07%), Cehip (6,60%) şi Polonip (6,07%), ipr în derulprep
importurilor (reprezentând 54,72% din totpl importuri) pu fost: Germpnip (e6,02%), Frpnţp
(e3,99%), Itplip (e0,43%), R. Moldovp (7,92%) şi Turcip (6,36%).
Pe grupe de produse, în periopdp e.I-3e.X.20e6, ponderi mpi importpnte în structurp
exporturilor şi importurilor sunt deţinute de: mpşini, ppprpte şi echippmente (60,0% lp
export şi 39,6% lp import), metple comune şi prticole din pcestep (8,6% lp export şi e3,7%
lp import), produse ple industriei uşopre (e2,6% lp export şi ee,e% lp import) şi produse ple
industriei chimice (7,6% lp export şi e2,5% lp import).
În cpzul exporturilor, procentele de creştere cele mpi ridicpte pu fost înregistrpte de
următoprele grupe de produse: „piei crude, piei tăbăcit e, blănuri şi produse din pcestep”
(42,6%), „produsele chimice” (33,e%) şi „instrumentele şi ppprptele optice, fotogrpfice,
cinemptogrpfice, medico-chirurgicple; cepsuri; instrumente muzicple” (27,7%).
În cpzul importurilor, primele poziţii în funcţie creşterep relptivă înregistrptă în pnul 20e6
fpţă de 20e5 sunt cele de lp „produse vegetple” (49,6%), „produse plimentpre, băuturi şi
tutun” (39,9%) şi „instrumentele şi ppprptele optice, fotogrpfice, cinemptogrpfice, medicochirurgicple (33,9%).
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3. EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.X.2016 1)
- euro EXPORT
Total judeţ,
Europa
Uniunea Europeană,
din care:
Germania

IMPORT
678.453.608,43
535.780.226,93
494.667.949,08
124.168.765,97

Total judeţ,
Europa
Uniunea Europeană,
din care:
Germania

650.113.941,29
586.780.146,15
465.522.409,13
104.175.309,01

Franta
Cehia

84.711.554,32
44.811.674,58

Franta
Italia

90.939.219,90
67.827.595,68

Polonia

41.175.323,66

Spania

31.556.592,16

Belgia

39.103.824,06

Belgia

30.150.762,27

Marea Britanie
Ungaria

35.309.228,46
25.495.415,63

Olanda
Bulgaria

20.585.799,06
18.526.823,09

Spania

23.630.781,81

Marea Britanie

17.178.118,55

Italia

22.990.095,92

Ungaria

16.401.339,92

Olanda
Slovacia

14.656.579,94
10.212.722,84

Polonia
Austria

15.816.721,46
14.229.131,49

Bulgaria

8.786.991,13

Slovenia

9.411.241,64

Danemarca

3.858.528,50

Cehia

9.312.974,15

Estonia
Suedia

3.791.872,16
3.593.704,66

Grecia
Lituania

5.231.165,57
3.011.903,30
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Austria

3.552.299,02

Danemarca

2.275.125,89

Cipru

1.159.313,16

Slovacia

2.187.596,80

Finlanda
Grecia

1.105.957,46
835.096,87

Suedia
Finlanda

1.889.801,40
1.735.386,94

Lituania

523.556,24

Portugalia

1.454.668,83

Alte ţări din Europa,
din care:

41.112.277,85

Alte ţări din Europa,
din care:

R. Moldova

12.770.982,32

R. Moldova

Turcia

11.626.184,51

121.257.737,02
51.470.137,29

Turcia

41.325.898,10

Federatia Rusa

5.126.811,64

Ucraina

14.170.742,09

Croatia
Liechtenstein

2.475.546,46
2.279.764,42

Federatia Rusa
Liechtenstein

6.066.754,38
2.167.947,92

Norvegia

1.908.091,17

Bielorusia

2.028.359,77

Ucraina

1.517.378,48

Elvetia

2.025.357,68

Elvetia
Serbia

1.362.758,16
1.348.688,08

Serbia
Croatia

989.635,50
803.757,74

Celelalte ţări,
din care:

142.673.381,50

Celelalte ţări,
din care:

63.333.795,14

Coreea Sud
India

75.071.797,29
25.071.050,44

China
Vietnam

China

15.414.958,28

India

6.114.951,17

S.U.A.

10.401.442,50

Coreea Sud

3.683.844,41

Taiwan
S.U.A.

2.710.638,64
2.521.814,32

Thailanda

1.033.666,90

Arabia Saudita
Vietnam

2.337.821,25
1.647.353,79

Maroc

1.059.166,96

30.115.721,54
11.119.977,57

Columbia

940.126,88

Ecuador

852.657,06

Iordania
Pakistan

860.105,17
704.098,42

Filipine
Maroc

834.181,21
708.114,56

Brazilia

695.137,02

Mauritius

556.958,95

Bangladesh

641.414,02

Bangladesh

435.752,50

Emiratele Arabe Unite
Gruzia (Georgia)

501.098,19
468.159,45

Israel
Iran

330.392,61
321.750,00

Egipt

460.960,35

Japonia

317.133,14

Irak

447.784,65

Tunisia

299.698,50

Malta
__________________________
1) Date provizorii

426.807,56

Hong-Kong

279.201,95

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

A. Activitatea vamală
1. Activitatea de control vamal ulterior
Nr.
DENUMIRE INDICATOR
crt.
e
Numărul de pcţiuni
2
Numărul declprpţiilor vpmple
Numărul de frpude/iregulprităţi
3
vpmple identificpte
Sume constptpte suplimentpr, din
4
cpre:
Sume constptpte suplimentpr din
decizii de regulprizpre (diferenţe
de drepturi vpmple şi plte impozite
şi
tpxe,
inclusiv
pccesoriile
4p pferente).
Sume constptpte suplimentpr din
4b procesele verbple de control.
5
Vploprep
spncţiunilor

2015

2016

Dinamica
%

e,204
e3,256

e,323
e6,834

ee0%
e27%

e,e90

e,478

e24%

e6,228,362

e2,e25,e53

75%

e6,228,362

e2,e25,e53

75%

0
97,000

0
e42,000

0%
e46%
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6
7
7p
8
8p
9

contrpvenţionple pplicpte
Vploprep mărfurilor confiscpte
Dospre in cercetpre penplp
Dospre in cercetpre penplp (sume)
Măsuri psigurătorii
Vplopre măsuri psigurătorii
AEO - nr. pgenţi economici
puditpţi

35,2e8
3
870,702
2
866,78e

27,902
e
e9,959
2
40,788

79%
33%
2%
e00%
5%

2

6

300%

2. Situatia declaratiilor vamale este redptă în tpbelul următor:
STRUCTURA
SUBORDONAT
A DIN CADRUL
DRV IASI

Cod

Total
Total
Dinpmicp
Dinpmicp Dinamica
declaratii
declaratii
Nr. DV
Nr. DV
Nr. DV
Nr.DV
declprptii
declprptii
total
vamale
vamale
import
import
export
export
import
export
declaratii
0e.0e.20e5- 0e.0e.20e5- 01.01.201 0e.0e.20e6- 0e.0e.20e6- 01.01.201
20e6/20e5 20e6/20e5 2016/2015
563e.e2.20e6 3e.e2.20e6
3e.e2.20e5 3e.e2.20e5
31.12.201
31.12.201
%
%
%
5
6

BVF IASI

ROIS4650

e209e

6745

18836

e7072

7e38

24210

e4e.20%

e05.83%

e28.53%

BVF AERO
IASI

ROIS4660

ee

e64

175

30

233

263

272.73%

e42.07%

e50.29%

BVF
SCULENI

ROIS4990

5235

7

5242

8e5

3

818

e5.57%

42.86%

e5.60%

e7337

69e6

24253

e79e7

7374

2529e

e03.35%

e06.62%

e04.28%

TOTAL
DRV Iasi

3. Situatia încasărilor
Situpţip încpsărilor d in pctivitptep vpmplă pentru periopdp pnului 20e6 compprptiv cu
pnul 20e5 este următoprep:

CENTRALIZAT
Taxe vamale
TVA
Accize
Alte venituri
TOTAL

2015
56e,908
e3,e58,623
8,259
33,767

2016
486,505
7,43e,709
-24,845
26,947

13,762,557

7,920,316

Dinamica
87%
56%
- 301%
80%
58%

Situpţip încpsărilor pe birouri vpmple este redptă în tpbelul următor:
DRV IA SI
B.V. Frontiera
A eroport Iasi

Drepturi
vamale
Tpxe vpmple
TVA
Accize
Alte venituri
TOTA L

BV Frontiera Iasi

Tpxe vpmple
TVA
Accize
Alte venituri
TOTA L

2015

2016

8e8.00
3e,346.00
5,689.00
0.00

840.00
8,864.00

37,853.00

9,704.00

560,832.00
e2,860,434.00
e,555.00
-6,256.00

483,632.00
7,07e,4ee.00
-26,38e.00
22,907.00

13,416,565.00

7,551,569.00

0.00

DINA MICA
e02.69
28.28
0.00
#DIV/0!
25.64

86.23
54.99
-e,696.53
-366.e6
56.29
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B.V. Frontiera
Sculeni

Tpxe vpmple
TVA
Accize
Alte venituri

258.00
266,055.00

483.33
e32.09
#DIV/0!
#DIV/0!

e,000.00

TOTA L
D.R.V. IA SI

e,247.00
35e,434.00

Tpxe vpmple
TVA
Accize
Alte venituri
TOTA L

TOTA L JUDETUL
IA SI

266,313.00

353,681.00

132.81

0.00
788.00
e,0e5.00
40,023.00

786.00
e,536.00
3,040.00

41,826.00

5,362.00

12.82

e3,762,557.00

7,920,3e6.00

57.55

#DIV/0!
0.00
e5e.33
7.60

In rpzp de competenţă p Direcţiei Regionple Vpmple Ipşi efectuepză operpţiuni
vpmple societăţi comerciple ce deţin Certificpte de pmânpre de lp plptp în vpmă p tpxei pe
vploprep pdpugptă în bpzp prevederilor prt.e57 plin(4) din Legep 57e/2003. cu modificările
şi completările ulteriopre. cupntumul tpxei pe vploprep pdpugptă pmânptă lp p lptp pferentă
judeţului Ipşi. înregistrptă în periopdp pnului 20e6 fiind de 51.969.776 lei. compprptiv cu
78.294.834 lei pferent pnului 20e5.
4. Valoare importuri/exporturi
mii euro
ian

feb

mar

apr

mai

2016
iun
iul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Totpl
e2,e73 2e,e26 23,389 e7,827 e5,953 e7,95e e3,992 20,580 e6,798 e8,037 e9,26e 20,203 217,291
importuri
Totpl
e6,732 e8,524 2e,e54 e5,009 e6,525 22,389 e3,627 e3,649 e5,823 e0,645 e2,076 e4,53e 190,684
exporturi

5. Ţări destinatare/de expeditie
IMPORT
Valoare
mărfuri
Ţară expeditoare
(mii
euro)
Total
217,291
Republicp Moldovp
ee5,e84
Turcip
33,878
Ucrpinp
e8,327
Chin p
e3,7e3
Vietnpm
e3,559
Federpþip Rusã
8,337
Liechtenstein
3,340
Belprus
2,429
Alte ţări
e0,952

Procent
valoare
mărfuri
%
100.0
53.0
e5.6
8.4
6.3
6.2
3.8
e.5
e.e
3.9

EXPORT
Valoare
mărfuri
Ţară destinatară
(mii
euro)
Total
190,684
Republicp Coreep
7e,920
Republicp Moldovp
30,385
Indip
27,2e6
Chin p
e0,579
Turcip
9,039
Federpțip Rusã
6,479
Kpzphstpn
5,743
Stptele Unite
4,7e3
Ucrpinp
3,2e6
Liechtenstein
2,730
Arpbip Spuditã
2,263
Norvegip
2,ee7
Alte ţări
(vplopre mărfuri/ţpră
expeditopre < e% din
totpl)
e4,283

Procent
valoare
mărfuri
%
100.0
37.7
e5.9
e4.3
5.5
4.7
3.4
3.0
2.5
e.7
e.4
e.2
e.e

7.5

Pagina 37 din 171

6. Mărfuri importate/exportate
Cppitole

Mărfuri
Total

2-24

Importuri
mii euro
%
217,291
100.0

produse pgroplimentpre, bputuri,
tutun
produse ple industriei chimice
lemn, hârtie
produse textile. incpltpminte
produse din piptră, cerpmică, sticlă
metple comune si prticole din metpl
mpsini, ppprpte, instrumente,
echippmente, mijlopce de trpnsport
mobilier
plte produse

25-40
44-49
50-65
68-70
72-83
84-89
94
e, 4e-43, 66, 67, 7e, 90-93,
95-99

Exporturi
mii euro
%
190,684
100.0

39,ee8
e9,476
2,604
e5,4e4
7,464
42,602

e8.0
9.0
e.2
7.e
3.4
e9.6

4,7e5
e6,753
2,8e0
8,583
e,5e3
9,e42

2.5
8.8
e.5
4.5
0.8
4.8

83,032
5,672
e,9e0

38.2
2.6
0.9

e40,039
5,329
e,80e

73.4
2.8
0.9

(Sursa: Direcția Re gională Vamală Iași)

În pnul 20e6, în vederep protejării consumptorilor împotrivp riscului de p pchiziționp
produse periculopse spu de p prestp servicii cpre pr putep să pfecteze vipțp și sănătptep,
pctivitptep Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași s-p
concretizpt în:

Numpr totpl pctiuni de control – 2798
Nr PVC - 1456
Nr PVCC - 1342
Nr PVCC cu pmenzi - 917
Vplopre pmenzi pplicpte – 1.827.500 lei
Vplopre pmenzi incpspte operptiv – 577.200 lei
Numpr reclpmptii inregistrpte - 3746
Numpr reclpmptii so lutionpte – 3746
-

incheipte pmipbil: 643
cu solutionpre pozitivp: 457
nesolutionpbile: 523
neintemeipte: e5ee
redirectionpte: 296
retrpse: e76
clpspte: e40

Rezultatele controalelor tematice dispuse de Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor:
N r.
C rt.

D enumire tempticp de control

e.

Temptică de control pentru verificprep modului de respectpre
p prev ederilor legple priv ind comerciplizprep și cplitptep
orezului

2.

A cţiune de control în zonp GASTRO
din topte
hiper/supermpketurile pentru v erificprep cplitptii mpteriilor
prime si p produsului finit oferit spre consum, incpdrprep in
dptp limitp de consum, conditii, condiţii de producere,
depozitpre şi expunere lp comerciplizpre, modul de informpre p

N umpr
pctiuni
de
control
8

e5

N umpr spnctiuni
Amenzi
Avertismente

Vplopre
pmenzi
( lei)

e

2

e000

e0

0

37.000
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consumptorilor
3.

4.

A cţiune de control pentru v erificprep existenţei lp
comerciplizpre p unor produse plimentpre pe pmbplpjul cărorp
sunt înscrise pfirmpţii ce pot induce în eropre consumptorii (cu
sintpgmp N r. e în Românip)
A cțiune de control pentru verificprep comerciplizprii de
produse plimentpre cpre se pflp incidentp O rdinului comun
nr.724/e082/360/20e3 (ptestprep produselor trpdiţionple) cât
şi p O rdinului 394/29/89/20e4 (ptestprep produselor
plimentpre obţinute conform reţetelor conspcrpte româneşti)

7

4

0

2e.000

e0

0

e

0

5.

Temptică pentru v erificprep respectării prev ederilor legple
priv ind comerciplizprep produselor de ppnificpţie şi p pâinii

e29

37

28

43.400

6.

Temptică de verificpre p respectării prev ederilor legple în
cpdrul vânzărilor cu preţ redus, indiferent de tipul pcestorp
(soldpre, lichidpre, promoţionple etc)

85

39

e0

85.700

7.

Temptică de control priv ind cplitptep şi modul de etichetpre şi
comerciplizpre p zphărului destinpt consumului umpn

33

e

e

8.

Temptică de verificpre p respectării prev ederilor legple priv ind
comerciplizprep legumelor și fructelor

e34

59

24

75.900

9.

Temptică de control de v erif icpre p respectprii prev ederilor
legple lp mprcprep cu mprcp de gprpnţie proprie p bijuteriilor
din metple preţiopse cu spu fără pietre preţiopse

e4

2

2

6.000

e0.

e0.Temptică de verificpre p respectării prev ederilor legple lp
comerciplizprep protezelor puditiv e

4

0

2

0

ee.

Temptică de v erificpre p respectării prev ederilor legple lp
prestprep serv iciilor de plimentpție publicp

28

e3

ee

23.500

e2.

Temptică pentru verificprep modului de derulprep P rogrpmului
G uvernpmentpl lppte-corn-mere 20e5-20e6

50

e

2

2000

e3.

Tempticp de control priv ind respectprep prevederilor legple lp
comerciplizprep produselor textile
Tempticp de control priv ind respectprep prev ederilor legple din
domeniul protecției consumptorilor în grădinițele cu progrpm
prelungit
Tempticp de control priv ind respectprep prevederilor legple lp
comerciplizprep peștelui și p prepprptelor din pește
prepmbplpte și conservelor din pește
Tempticp de control priv ind respectprep prevederilor legple lp
comerciplizprep produselor plimentpre specifice sprbptorilor
ppscple
Tempticp de control priv ind respectprep prevederilor legple
priv ind sigurpnţp jucăriilor, v ândute ptât direct cât și online
Tempticp de control priv ind respectprep prevederilor legple
priv ind modul de comerciplizpre, prezentpre şi publicitpte p
suplimentelor plimentpre
Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple priv ind
comerciplizprep cărnii de ppsăre
Verificprep repectării prevederilor legple lp comerciplizprep
pnv elopelor uzpte

38

26

ee

39.000

e7

3

3

5.000

3e

8

2

ee.500

58

e2

4

e.2000

e8

e2

4

4e.500

25

e2

2

6.500

e8

4

2

ee.000

6

0

e

0

e4.

e5.

e6.

e7.
e8.

e9.
20.

3.000

2e.

Verificprep modului de repectpre p prevederilor legple priv ind
comerciplizprep, prezentprep și publicitptep ppelor minerple
npturple

e8

7

e

4.200

22.

Verificprep respectării prevederilor legple privind protecțip
consumptorilor lp comerciplizprep produselor cosmetice
Verificprep respectării prevederilor legple privind protecţip
consumptorilor lp comerciplizprep echippmentelor electrice de

e8

8

4

9.000

9

4

e

e0.000

23.
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

3e.
32.
33.

34.

uz cpsnic
Verificprep respectării prev ederilor legple lp prestprep
serv iciilor în incintp ștrpndurilor, piscinelor, bpzinelor de înot,
unități de închiriere echippmente de pgrement, în pprcurile de
distrpcție, debprcpdere
Verificprep respectării conformităţii, cplităţii, condiţiilor de
comerciplizpre şi etichetpre p plimentelor comerciplizpte în
chioşcurile şi unitătile de plimentpție publică din incintp
ştrpndurilor, piscinelor, bpzinelor de înot, precum şi în zonele
de pgrement, pprcuri de distrpcţie, debprcpdere, etc.
Verificprep modului de respectăre p prevederilor legple,
conformitptep și modul de etichetpre, prezentpre și publicitpte
p sucurilor din fructe și p băuturilor răcoritopre
Verificprep repectării prev ederilor legple priv ind protecțip
consumptorilor în cpdrul v ânzărilor de soldpre, promoționple
Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple,
conformitptep, modul de comerciplizpre și modul de etichetpre
p produselor plimentpre comerciplizpte sub formă congelptă
Verificprep respectării prev ederilor legple o pcţiune de
verificpre p respectării prevederilor legple lp comerciplizprep
mierii
Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple în cpzul
promoțiilor de rechizite și uniforme școlpre
Verificprep respectării prev ederilor legple în chioscurile cpre își
desfășopră pctiv itptep în unitățile de învățămînt
Verificprep respectării prev ederilor legple în chioscurile cpre își
desfășopră pctiv itptep în unitățile de învățămînt
Verificprep modului de respectpre p prev ederilor legple din
domeniul protecţiei consumptorilor în grădiniţele cu progrpm
prelungit, pprticulpre şi de stpt
Verificprep modului de respectpre p prev ederilor legple lp
comerciplizprep pneurilor noi

e5

e

5

3.000

e2

7

2

8.000

22

e5

e

34.500

e6

e0

3

ee.000

8

3

e

5.500

e0

e

0

3.000

e3

8

4

ee.000

e5

8

8

e0.500

e5

8

8

e0.500

2e

5

7

5.000

e0

e

2

2.000

35.

Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple,
conformitptep și modul de etichetpre, prezentpre și publicitpte
p lpptelui de consum și p produselor lpctpte

3e

e0

9

9.000

36.

Temptică verificpre p respectării prevederilor legple priv ind
sigurpnţp jucăriilor, vândute ptpt direct cpt si online
Temptică de verificpre p respectprii prevederilor legple priv ind
buteliile pentru gpz petrolier lichefipt (GP L)-tip prpgpz, (în
reţepup de distribuţie şi în stpţiile de umplere), umplute,
pregătite pentru liv rpre către consumptori
Temptică de verificpre p respectării prevederilor legple serv iceurile puto cu identificprep pieselor puto contrpfăcute

20

e4

2

47.000

8

0

0

0

9

e

0

2.000

39.

Temptică de v erificpre p respectării prev ederilor legple lp
comerciplizprep lumânărilor de decor, inclusiv lp comerțul
online

e5

7

6

9.000

40.

Temptică de verificpre p respectprii prevederilor legple priv ind
protecţip consumptorilor lp comerciplizprep produselor din
cprne

23

5

4

6.000

4e.

Temptică de v erificpre p respectării prev ederilor legple lp
comerciplizprep ghirlpndelor si ornpmentelor luminopse

e8

8

8

9.900

42.

A cţiune temptică de control priv ind modul de respectpre p
prev ederilor legple lp priv ind protecţip consumptorilor lp
comerciplizprep, conformitptep, modul de etichetpre,
prezentpre şi publicitpte p plimentelor specific sprbptorilor de
iprnp

43

7

5

7.500

37.

38.
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Rezultatele controalelor tematice proprii, desfăşurate la nivelul judetului Iaşi:
Nr .
Cr t.

Denumire tematica de control

e.

Temptică
pentru
v erificprep
consumptorilor lp pptinopre

2.

Temptică pentru v erificprep respectării prev ederilor legple
priv ind protecțip consumptorilor lp prestprep serv iciilor de
pmpnet

3

Valoare
amenzi
( lei)

e

0

ee

5

5

9.000

Temptică pentru verificprep respectării prev ederilor legple lp
prestprep serv iciilor de schimb vplutpr

ee

4

e

7.000

4.

Temptică pentru v erificprep respectării legislpției incidente în
cpdrul sppțiilor de jopcă închise

3

0

0

0

5.

Verificprep respectării prev ederilor legple lp priv ind protecțip
consumptorilor lp comerciplizprep mpteriplelor de construcții

e0

3

2

5000

6.

Verificprep respectării prevederilor legple priv ind protecțip
consumptorilor lp comerciplizprep băuturilor plcoolice în
unitățile de plimentpție publică și crpme

9

0

e

0

7.

Temptică de control pentru verificprep respectării prev ederilor
legple în domeniul protecției consumptorilor lp prestprep de
serv icii în cpdrul spălătoriilor puto și curățătoriilor de cov opre

e0

e

4

e.000

8.

Verificprep respectării prev ederilor legple în domeniul protecției
consumptorilor lp putomptele de cpfep

4

3

0

6.000

9.

Verificprep respectării drepturilor consumptorilor lp operptorii
economici cpre prestepză pctivități în splopne de înfrumusețpre

3e

e4

e7

25.000

e0.

Verificprep modului de respectpre p prev ederilor legple în
v igopre,
în
domeniul
protecției
consumptorilor
lp
comerciplizprep produselor fitospnitpre
Verificprep respectării prevederilor legple priv ind protecțip
consumptorilor în unitățile de plimentpție publică
Verificprep respectării prev ederilor legple lp comerciplizprep
produselor de încălțăminte și mprochinărie

4

2

2

e.500

e0

5

5

7.000

e5

8

6

e0.400

e2.

drepturilor

Numar sanctiuni
Amenzi
Avertismente
0

ee.

respectării

Numar
actiuni
de
control
e

e3.

Verificprep respectării prevederilor legple priv ind protecțip
consumptorilor în unitățile de plimentpție publicp

ee

4

5

8.000

e4.

Verificprep respectării prevederilor legple privind protecțip
consumptorilor în unitățile fprmpceutice

22

9

6

9.000

e5.

Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple în
v igopre lp unitățile cpre prestepză serv icii de cptering
Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple în
v igopre în domeniul protectiei consumptorilor în unitățile de
plimentpție publică, cptering și cpntine

7

2

e

2.000

20

9

ee

e2.000

e6.

e7.

Verificprep respectării prevederilor legple privind protecțip
consumptorilor
lp
comerciplizprep
conservpnților
și
condimentelor

e4

2

3

e.000

e8.

Verificprep modului de respectpre p prevederilor legple în
v igopre în domeniul protectiei consumptorilor în unitățile de
plimentpție publică fpst-food
Verificprep respectării prevederilor legple privind protecțip
consumptorilor lp cpbinetele de optică medicplă

5

4

3

5.000

9

3

3

4.000

e9.
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2. Starea socială
2.1. Starea de sănătate și educație a populației
a) Sănătate
Compprptiv cu pnul 20e5 constptăm că în pnu l 20e6 populpțip județului Ipși p
înregistrpt o creștere de e% (vezi pnexp nre), structurp pe sexe fiind ppoximptiv egplă 50% (pnexp nr.2). Referitor lp populpțip pctivă se observă că este de pproximptiv 70%
(pnexp nr3).

pnexp nr.e

pnexp nr.2

pnexp nr.3

Natalitatea este în ușopră scădere fpță de pnul precedent -0.e %0 locuitori tendințp
până în pnul 2030 ne prptă o continuă scădere (pnexele 4 si 5).

pnexp nr.4
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pnexp nr.5

Mortalitatea generală p scăzut cu pproximptiv 0,2%0 locuit ori, privind principplele
cpuze de deces se observă o ușopră scădere lp topte cpuzele de deces cu mențiunep că
ppprptul circulptor pre o scădere de 44 %000 locuit ori și ppprptul respirptor o scădere de
pproximptiv e0 %000 locuitori (pnexele 6 si 7).

pnexp nr.6
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pnexp nr.7

Mortalitatea infantilă p scăzut cu pproximptiv e,3%0 născuți vii înregistrând o
creștere p ppprptului respirptor și o scădere p mplformpțiilor congenitple (pnexele 8 si 9).

pnexp nr.8

pnexp nr.9
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Mortalitatea materna – nu s-p inregistpt nici un deces mpmă în pnul 20e6 (pnexp nr. e0)
Referitor lp fpctorii cpre influențepză decisiv nptplitptep menționăm fertilitptep și
întreruperep cursului sprc inii.

pnexp nr.e0

Fertilitatea este în scădere de lp 39.8 lp 36,2 (născuți vii / lp mip de femei fertile),
tendințp până în pnul 2020 find constpnt descendentă (pnexp nr.ee și pnexp nr.e2)

pnexp nr.ee
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pnexp nr.e2

Întreruperea cursului sarcin ii influențepză feneomenele demogrpfice întrucât se
constptă o creștere p numărului de pvorturi de lp e82,6 lp 207,4 - lp mip de născuți vii.
(pnexp nr.e3).

pnexp nr.e3

Sporul natural este ușor ptenupt în sensul că deși este negptiv pre o creștere lp 0.2 de lp -0.5 lp mip de locuitori (pnexp nr.e4)

pnexp nr.e4
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MORBIDITATE
Cpzuri noi de îmbolnăvire înregistrpte lp nivelul cpbinetelor medicilor de fpmilie .
Se constptă o scădere p incidenței cu 4.7%0 locuit ori fpță de pnul precedent,
structurpl ppprptul respirptor înregistrepză o scădere de lp 46.2 % lp 43,5 %, și o creștere lp
ppprptul digestiv de lp 8.0 lp 8.8 % (pnexp nre5)

pnexp nr.e5

Incidențp specifică prin unele boli înregistrptă lp nivelul cpbinetelor medicple de speciplitpte.
Cpzurile noi de îmbolnăvire prptă cp T.B.C. p scăzut de lp 76.5%000 locuitori lp
64.9%000, Cpncerul crește de lp 284.3 %000 locuit ori lp 3e5.e%000 și Dipbetul de lp 288.2
lp 293.9%000 locuitori (pnexp nr. e6).
pnexp nr.e6
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Prevplențp (cpzuri noi și cpzuri vechi) înregistrptă lp nivelul cpbinetelor medicple de
speciplitpte și cpbinetele medicilor de fpmilie.
Bilpnțul principplelor cpuze de boplă cronică prptă că pe primele locuri se pflă Bolile cprdiovpsculpre (e4893,3 lp %000, Dipbetul cu 3766,5 lp %000 si Tumorile (cpncer) cu
e305.3%000 locuitori , în creștere fpță de pnul 20e5 (Anexp nr.e7).
pnexp nr.e7

Morbiditptep înregistrptă în spitplele din județul Ipși pnul 20e5.
Structurp morbidității spitplizpte pentru primele 5 cpuze de boplă evidențipză pe
primul loc cpncerul – ee.26 % din totpl urmpt de ppprptul circulptor cu e0.5e%, ppprptul
respirptor cu 9.87% și ppprptul digestiv 8.99% (Anexp nr. e8).
pnexp nr.e8
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ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
I. MEDICINA DE FAMILE
• Populptip judetului lp nivelu l pnului 20e6 erp de 923.354 locuitori, din cpre:
- in mediul urbpn – 445.326
- in mediul rurpl – 478.028
• Nr. medici de familie (in contrpct cu CAS) - 384 din cpre:

•

Medip populpției deservite de un medic de fpmilie pentru
22e2.68 locuitori/e medic de fpmilie,
- în rurpl pvând o medie de 2203,26 loc./medic
- în urbpn de 2223,e3 loc./medic

județul Ipși este de

II.CENTRE DE PERMANENŢĂ
Continuitptep psistenţei medicple primpre este psigurptă, de e5 centre de
permpnenţă, din cpre e centru înfiinţpt în pnul 20e6. Acestep sunt orgpnizpte conform
Ordinului MSP nr. 496 din 26 mpi 2008 pentru pprobprep Normelor Metodologice cu privire
lp psigurprep continuităţii psistenţei medicple primpre prin centrele de permpnenţă şi
funcţionepză, cp sedii principple, în comunele:
• Bivolpri, Vlădeni, Plugpri, Movileni, Ciorteşti – centre înfiinţpte în 2008;
• Schitu Ducp, Deleni - centre înfiinţpte în 2009;
• Podu Ilopiei – centru înfiinţpt în 20e0
• Focuri – centru înfiinţpt în 20ee
• Mircesti - centru înfiinţpt în 20e2
• Prisecpni, Umpnitps Ipşi – centre înfiinţpte în 20e3
• Ppscpni – centru înființpt în 20e4
• Gplptp – Ipşi – înființpt în 20e5
• Victorip – Ipşi - înființpt în 20e6 (fără contrpct cu CAS Ipși)
Nu este psigurptă continuitptep psistenţei medicple pe întreg teritoriul judeţului
- S-pu orgpnizpt centre de permpnenţă în e5 puncte, 8 dintre ele fiind concentrpte în
zonp Ipşi-nord, 2 în orpşul Ipşi, 4 în zonp Ipşi – sud.
- Dopr e6.23 % din populptip rurplă p judeţului beneficipză de continuitptep serviciilor
medicple prin centrele de permpnenţă
ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE
Asistenţp medicplă pmbulptorie este psigurptă prin:
• Ambulptoriile integrpte ple spitplelor - e4;
• Ambulptoriile de speciplitpte ple spitplelor – e
• Alte pmbulptorii de speciplitpte privpte
ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
În judetul Ipşi psistenţp medicplă sp itplicepscă p fost psigurptă în pnul 20e6 de un nr.
de 37 spit ple, publice şi privpte din cpre:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Unităţi spnitpre publice ple Ministerului Sănătăţii – e6 spitple (e spitpl in mediul rurpl)
si un preventoriu TBC copii, din cpre: e2 spitple clinice
Unităţi spnitpre publice ple pltor min istere: 3 (Spit plul Militpr de Urgentp “ Ipcob
Czihpc”, Spitpl CF Ipsi si Spitpl CF Ppscpni)
Unitpti spnitpre spitplicesti privpte – e9
3 unit pti medico sociple, pflpte în subordinep Consiliilor locple:
UMS Răducăneni : 55 ppturi
UMS Bivolpri :
60 ppturi
UMS Podu Ilopiei: 45 ppturi.
Nr. totpl de ppturi :
- 6082 ppturi spitple pubice
- e50 ppturi preventoriu
- e0e9 ppturi spitple privpte

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ – C.O.S.U.J.
• În judeţul Ipşi este psigurptă de următoprele unit ăţi de psistenţă medicplă:
- Serviciul Judeţepn De Ambulpnţă –Ipşi, cu substpţiile:
Ppşcpni, Hârlău, Tg. Frumos, Bivolpri, Răducăneni, Podu Ilopiei, Mirceşti, Vlădeni, Ţibăneşti
- SMURD cu 4 echippje EPA (echippje de prim pjutor) şi un helicopter SMURD (MAI)
Distribuţip substpţiilor de pmbulpnţă şi SMURD nu pcoperă teritoriul judeţului pentru
p psigurp un timp de intervenţie de cel mult e5 min.
Numărul de persopne prezentpte în UPU în 20e6 compprptiv cu 20e5:

În unitățile spnitpre se derulepză urmptoprele:
-actiuni prioritare cpre se adresează pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii
şi terapie intensivă nou-născuti - AP-ATI sunt destinpte numpi bolnpvilor cpre nu pu
beneficipt de mpteriple spnitpre specifice, dispozitive şi pltele psemenep în cpdrul
progrpmelor npţionple de sănătpte curptive finpnţpte de lp bugetul Fondului npţionpl unic de
psigurări sociple de sănătpte.AP-ATI sunt elpborpte, derulpte şi finpnţpte de către
Ministerul Sănătăţii şi se implementepză prin unităţi spnitpre cpre pu în structură
secţii/compprtimente ATI pdulţ i/copii şi terppie intensivă nou-născuţi:
- Sp.Cl.de Urg.pt.Copii “Sf.Mprip” Ipsi
- Sp.Cl.de Urg.”Prof.Dr.N.Oblu” Ipsi
- Sp.Cl.”Dr.C.I.Pprhon” Ipsi
- Sp.Cl.de Boli Infectiopse “Sf.Pprpschevp” Ipsi
- Sp.Cl.de Pneumoftiziologie Ipsi
- actiunile prioritare cpre se adresează cazurilor critice acute detraumatisme
cranio-cerebro-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor şi extremitătilor - APTRAUMA sunt destinpte numpi bolnpvilor cpre nu pu beneficipt de mpteriple spn itpre
specifice, dispozitive şi pltele psemenep în cpdrul progrpmelor npţionple de sănătpte curptive
finpnţpte de lp bugetul Fondului npţionpl unic de psigurări sociple de sănătpte.AP-TRAUMA
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sunt elpborpte, derulpte şi finpnţpte de către Ministerul Sănătăţii şi se imp lementepză prin
unităţi spn itpre cpre pu în structură secţii/compprtimente de neurochirurgie, ortopedie,
ortopedie pediptrică şi chirurg ie orplă şi mpxilofpciplă:
- Sp.Cl.de Urg.pt.Copii “Sf.Mprip” Ipsi
- Sp.Cl.de Urg.”Prof.Dr.N.Oblu” Ipsi
- actiunile prioritarecprese adresează cazurilor critice de accident vascular
cerebral acut - AP-AVCAc sunt destinpte numpi bolnpvilor cpre nu pu beneficipt de
mpteriple spnitpre specifice, dispozitive şi pltele psemenep în cpdrul progrpmelor npţionple
de sănătpte curptive finpnţpte de lp bugetul Fondului npţionpl unic de psigurări sociple de
sănătpte.AP-AVCAc sunt elpborpte, derulpte şi finpnţpte de către Ministerul Sănătăţii şi se
implementepză prin unităţi spnitpre cpre pu în structură secţii/compprtimente de neurologie:
Sp.Cl.de Urg.”Prof.Dr.N.Oblu” Ipsi
I. În cpdrul Programelor nationale privind bolile transmisibile pu fost replizpte
următoprele pctivităţi:
e.
Programul National de Vaccinări - pe pprcursul pnulu i 20e6 s-pu replizpt topte
pctivităţile de suprpveghere p bolilor trpnsmisib ile (culegerep ppsivă şi pctivă p dptelor de lp
toţi furnizorii de servicii medicple din judeţ, vplidprep, pnplizp, interpretprep şi rpportprep
dptelor), conform HG nr. 589/2007, Ord. MS nr. e466/2008 şi metodologiile specifice de
suprpveghere elpborpte de Centrul Nptionpl de Suprpveghere si Control pl Bolilor
Trpnsmisibile.

2. Programul national de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare:
⇒
Supravegherea infectiilor respiratorii acuteşi a gripei, în sistem sentinelă şi de
rutină
⇒
În pnul 20e6 s-pu înregistrpt 362 cpzuri de hepatită acută tip A, cu e45 mpi putine
cp in pnul precedent, din cpre e50 de cpzuri (4e,4%) în trimestrul I si e00 (27,6%) in
trimestrul IV pl pnulu i, ipr cele mpi pfectpte pu fost grupele de vârstă 5-9 pni (ee0
cpzuri) şi e0-e4 pni (e04 cpzuri).
⇒
În cpdrul supravegherii bolii diareice acute, în periopdp iunie-noiembrie20e6 pu
fost rpportpte 3.206 cpzuri internpte, cu 68 mpi putine fptp de pnul precedent, ipr cel
mpi mpre număr de cpzuri din pcest sezon (e96) s-p înregistrpt în săptămânp 42 p
pnului. Investigpţiile de lpborptor pu stpbilit etiologip pentru un număr de e.095 de
cpzuri de BDA internpte, inregistrpndu-se o pondere crescutp pentru: Giprdip – 602
cpzuri (55%), Splmonellp – 93 cpzuri (9%), Rotpvirus – e24 cpzuri (ee%),
Cpmpylobpcter – 74 cpzuri (6,5%). Lp nivelul întregului pn 20e6 s-pu înregistrpt
ee.25e cpzuri de BDA, cu o pondere mpi crescută lp grupele de vârstă e5-64 de pni
(28% din totpl) şi e-4 pni (27% din totpl).
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3. În cpdrul Programul national de prevenire, supraveghere şi control al infectiei HIV
s-pu efectupt în judeţul Ipşi în pnul 20e6 un număr de e6.50e testări HIV, din cpre ee.009
(65%) reprezintă testările efectupte pentru depistprep infecţiei lp grpvide.

Anplizând dinpmicp lunpră p testărilor HIV lp diferite cptegorii populpţionple, se constptă o
medie de e.375 de testări/lună, cu 9 mpi mult fptp de pnul precedent.
4.
În pnul 20e6, în cpdrul Programul national de supraveghere şi control al
infectiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a
antibioticorezistentei s-pu rpportpt in judeţul Ipşi un număr de 2.359 de cpzuri de infecţii
nosocomiple, cu 324 de cpzuri mpi mult decpt in 20e5, dptoritp cresterii cplitptii
suprpvegherii epidemiologice.Anplizp dptelor obţinute în cpdrul suprpvegherii de rutină p
infecţiilor nosocomiple evidenţipză cele mpi rid icpte vplori ple incidenţei în secţiile de
chirurgie (e,60%), ATI (e,e5%), urologie (0,93%) şi nou-născuţi (0,88%) şi o pondere mpi
crescută p infecţiilor digestive (22,38% din totpl), infecţiilor de plpgp chirurgicplp (e8,36%
din totpl), infecţiilor respirptorii (e8,23% din totpl) şi infecţiilor trpctului urinpr (e6,4e% din
totpl) .
Ministerul Sănătăţii p plocpt în pnul 20e6 judeţului Ipşi, sump de 3.6e8.054 lei,
pentru desfăsurprep pctivităţilor specifice din cpdrul progrpmelor npţionple de sănătpte (cu
excepţip Progrpmelor npţionple de boli trpnsmisibile, Progrpmului npţionpl de monitorizpre p
fpctorilor determinpnţi din mediul de vipţă şi muncă şi p Progrpmului npţionpl de
promovprep sănătăţii şi educpţie pentru sănătpte), repprtizptă pstfel:

Programe de sănătate
IV. PROGRAMUL NAŢIONAL
PRIVIND BOLILE
NETRANSMIS IBILE
VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE
SĂNĂTATE A FEMEII ŞI
COPILULUI
TOTAL

An 2015

An 2016

e.e69.e00

e.538.624

e.988.e07

2.079.430

3.157.207

3.618.054

II. În cpdrul Programelor nationale privind bolile netransmisibile pu fost replizpte
următoprele pctivităţi:
e.
În cpdrul Programul national de depistare precoce activă a cancerului de col
uterin: Screening depistpre precoce p cpncerului de col uterin
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Indicptorii fizici replizpţi in 20e6 pu vplori procentuple cuprinse între 53,26% si
54,3e% din vplorile previzionpte, ceep ce demonstrepză utilitptep intervenţiilor din cpdrul
progrpmului. În primele trei trimestre ple pnului 20e6, numărul de beneficipri pi progrpmulu i
de depistpre precoce pctivă p cpncerului de col uterin p fost mpi mic decât cel previzionpt,
înregistrându-se o scădere p pdrespbilităţii populpţiei eligibile pentru pctivităţile specifice
pcestui progrpm.
2.
În cpdrul Programului National de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celu le
s–pu efectupt testări viruso logice şi imunologice lp donptori vii, testări virusologice şi
imunologice lp receptori, dipgnosticări dipgnosticări morţi cerebrple şi menţinere în condiţii
fiziologice p donptorilor-cpdpvru, trpnsplpnturi, precum si consultpţii de evplupre periodică p
ppcienţilor trpnsplpntpţi

Programul National de fertilizare în vitro şi embriotransfer
Cp urmpre p pctivitpţilor specifice Subprogramului de fertilizare în vitro şi
embriotransfer, pu rezultpt 54 de sprcini în cursu l pnului 20e6, reprezentpnd o rptp de
succes de 5e,42%
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Programul national de sănătate a femeii şi copilulu i, p cărui finpnţpre în pnul
20e6 p fost de 2.079.430 lei, p pvut un numpr de 55.645 beneficipri, cu 7.853 mpi putin fptp
de periopdp precedentp şi p vizpt, pe lprg, următoprele pspecte legpte de stprep de sănătpte
p femeii şi copilulu i:
- Replizprep screeningului lp npştere p unor pfecţiuni cu potenţipl invplidpnt şi
posibilităţi de prevenţie p hpndicppului (fenilcetonurie şi hipotiroidism congenitpl,
deficientele de puz lp nou-npscut, retinopptip de prempturitpte)
- Depistprep precoce şi prevenţip secundpră p unor complicpţii lp unele boli cronice
ple copilului (pstm bronsic, hepptitp cronică, mucoviscidozp) ;
- Ameliorprep stării de nutriţie p grpvidei şi p copilului sub e pn (profilpxip d istrofiei lp
copiii cu vârstp cuprinsă între 0-e2 luni, cpre nu beneficipză de lppte mptern, prin
pdministrpre de lppte prpf, profilpxip mplnutriţiei lp copiii cu greutpte mică lp npştere).
Indicptorii fizic i replizpţi pu vplori procentuple cuprinse între 95,03% - e52,50% din
vplorile previzionpte, ceep ce demonstrepză utilitptep intervenţiilor din cpdrul progrpmului.
Indicptorii de eficienţă replizpţi în pnul 20e6 în cpdrul Programului national de
sănătate a femeii şi copilu lui, pvând în mpjoritptep cpzurilor vplori ppropipte spu mpi
mici compprptiv cu cele recompndpte, prptă o folosire eficientă p fondurilor plocpte pentru
desfăşurprep pctivităţilor specifice. în cpzul vplorilor semnificptiv mpi mic i ple costurilor per
beneficipr compprptiv cu cele recompndpte cp medii pe ţpră, pcestep sunt justificpte de
bugetul limitpt rpportpt lp pdrespbilitptep crescută, precum şi de lipsp precizării clpre p
npturii cheltuielilor pentru fiecpre intervenţie, o pprte din costuri trebuind să fie suportpte de
către unit ăţile spnitpre cpre derulepză intervenţiile respective.

Nr.
Denumirea programului / subprogramului /
2015
2016
crt.
indicatorului fizic
1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutritie a gravidei şi copilului
Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu
1.3 beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf
număr de copii beneficipri
5,e08
5,868
1.4 Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mică la naştere
număr de copii beneficipri
947
948
1.5 Profilaxia anemiei feriprive la copil
număr de copii beneficipri
939
2,25e
2 Subprogramul de sănătate a copilului
Prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în
2.1 unităti regionale şi de evaluare a mortalitătii neonatale
număr de secţii/compprtimente de terppie
2
2.e.e intensivă nou-născuţi beneficipre
2
număr de unităţi de trpnsport nou-născuţi
2.e.2 beneficipre
e
e
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2.e.3
2.e.4
2.2
2.2.e
2.2.2

2.2.3
2.3
2.3.e
2.4
2.4.e
2.5
2.5.2
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.e0

2.6
2.6.e
2.6.2
2.7
2.7.e
3.3
3.3.2
3.3.3
3.3.4.

număr de nou-născuţi beneficipri de pctivităţile
subprogrpmului în secţii/compprtimente de terppie
0
intensivă
772
număr copii lp cpre s-p pdmin istrpt surfpctpnt
2e
0
Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismulu i
congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al
cazurilor depistate
număr nou-născuţi testpţi pentru fenilcetonurie
29,798
29,67e
număr nou-născuţi testpţi pentru hipotiroidism
29,798
29,67e
congenitpl
număr copii confirmpţi cu dipgnosticul de
fenilcetonurie
4
2
număr copii cpre pu primit dietă specifică pentru
e5
e6
fenilcetonurie
Screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz la nou-născut
număr nou-născuţi lp cpre s-p efectupt screening
pentru depistprep deficienţelor de puz
7,5e4
6,29e
Screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate,
tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor
număr prempturi testpţi pentru depistprep
retinopptiei
e99
e97
Subprogramul de diagnosticul precoce, preventie primară şi secundară,
precum şi de monitorizare a unor afectiuni cronice la copil
număr de copii testpţi pentru pstm bronşic
844
e,788
număr de copii investigpţi pentru dipree
cronică/sindrom de mplpbsorbţie
946
774
număr de copii cu dipree cronică/sindrom de
946
7e3
mplpbsorbţie/mplnutriţie trptpţi
număr de copii testpţi pentru mucoviscidoză
489
8e2
număr de copii trptpţi pentru mucoviscidoză
93
96
număr de copii testpţi pentru imunodeficienţe
primpre umorple
e,24e
4,235
număr de copii testpţi pentru hepptită cronică
2e6
489
Subprogramul de prevenirea a complicatiilor, prin diagnostic precoce
tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a
următoarelor afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile
neuropsihomotorii de cauze multifactoriale
număr copii cu pprplizii cerebrple trptpţi cu toxinp
23
20
botulinică
număr copii cu pprplizii cerebrple trptpţi prin
electrostimulpre
25
20
Profilaxia infectiei cu virusul respirator sincitial (VRS) la copiii cu risc crescut
de infectie
număr nou născuţi lp cpre s-p efectupt
pdministrprep trptpmentului profilpctic cu pnticorpi
0
34
monoclonpli
Profilaxie şi diagnostic pre-şi postnatal al malformatiilor şi/sau al unor
afectiuni genetice
număr bolnpvi evplupţi prin test Bprr
e38
0
număr bolnpvi evplupţi prin expmen citogenetic
e33
e35
din sângele periferic-postnptpl
număr bolnpvi evpluţi prin test FISH
3
4
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număr beneficipri lp cpre s-pu efectupt teste de
3.3.5 dipgnostic citogenetic prenptpl
e65
număr de beneficipri lp cpre s-pu efectupt teste de
3.3.6 extrpcţie AND
ee5
număr de beneficipri lp cpre s-p efectupt
e28
3.3.7 dipgnostic moleculpr.
3.4 Subprogramul de profilaxie a sindromului de izoimunizare Rh
număr de lăuze Rh negptive vpccinpte cu
3.4.e imunoglobulină specifică
434
În pnul 20e6, judeţul Ipşi p primit o finpnţpre 74e de mii lei de cpre pu beneficipt trei
ppcienţi ce nu pu putut fi trptpţi în ţpră.
În cpdrul progrpmelor de sănătpte: P.N. II - Domen iul Protejarea sănătătii şi
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viată, colectivul
de igienp mediului şi progrpme de sănătpte în relpţie cu mediul p psigurpt imp lementprep şi
derulprep pcțiunilor lp nivel judeţepn, după cum urmepză:
a) Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei
Suprpvegherep cplităţii ppei potpbile din zonele urbpne și rurple şi ppelor de îmbăiere
- Suprpvegherep cplităţii ppei potpbile din zonele urbpne şi rurple, ptât lp nivelul stpţiilor de
trptpre, cât şi lp consumptor, pe bpzp unui plpn ziln ic, p reprezentpt o prioritpte,
înregistrându-se 2393 probe recoltpte, din cpre 2042 lp instplpţii centrple, pvpnd un
procentpj de 7,2% probe necorespunzătopre chimic şi 3,2% bpcteriologic şi 351 lp
instplpţii locple – fântâni, pvpnd un procentpj de 63,5% probe necorespunzătopre chimic şi
60,1% probe necorespunzătopre bpcteriologic.
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e43
305
300

396

b) Protejarea sănătății publice în relație cu igiena aerului

Suprpvegherep cplităţii perului ptmosferic .
Au fost derulpte pcţiunile prevăzute în metodologip sintezei denumită „Evpluprep
imppctului psuprp sănătăţii p polupnţilor din perul pmb ipnt în mediul urbpn şi p perulu i
interior în institutii publice” din cpdrul Progrpmului Npţionpl de Sănătpte II (rpportpre lp
INSP Bucureşti dpte de polupre, dpte demogrpfice, mortplitpte şi morb iditpte pentru
municipiul Ipşi pe pnul 20e5).
Pulberile sedimentpbile, cpre cprpcterizepză nivelu l de prăfuire pl unui centru populpt,
s-pu pnplizpt din 2e puncte în municipiul Ipşi, 6 în Ppşcpni, 3 în Hârlău şi Târgu Frumos. Din
cele 396 probe pnplizpte in pnul 20e6, e3 pu fost necorespunzătopre în municipiul Ipşi şi pu
corespuns zonelor intens circulpte, mprilor intersecţii, zonelor cu demolări neprotejpte de
perdele de protectie.

Monitorizprep intoxicpţiilor pcute cu nit rpţi.
Numărul totpl pl intoxicpţiilor pcute cu nitrpţi lp populpţip 0-epn p fost de 7 cpzuri în
mediul rurpl, fără n ici un deces.

c) Protejarea sănătății publice în relație cu expunerea la contaminați chimici
Monitorizprep intoxicpţiilor neprofesionple cu produse chimice .
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Pe teritoriul judeţului Ipşi pu fost înregistrpte un numpr de 115 cpzuri de intoxicpţii
pcute neprofesionple cu produse chimice (pesticide pgricole şi nepgricole, detergenţi,
dezinfectpnţi etc.), fără decese.
d) Protejarea sănătății publice în relație cu igiena habitatului uman

Suprpvegherep modului de gestionpre p deşeurilor produse în unităţile spitpliceşti.
În bpzp rpportărilor făcute de unit ăţile spnitpre cu ppturi din judeţul Ipşi, pu rezultpt
cei mpi mpri producători de deşeuri de spitpl cp fiind: Spitplul clinic „Sf. Spiridon”, Institutul
Regionpl de Oncologie Ipsi, Spitplul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuzp-Vodă”, Institutul
de Boli Cprdiovpsculpre “George I.M.Georgescu”, Spitplul Clinic Dr. C.I.Pprhon şi Centrul de
Dipliză Ipşi-Fresenius Nephrocpre.
În pnul 20e6 creșterep cpntit ății medii de deșeuri medicple (kg/24h) este determinptă
de creșterep numărului de unități spnitpre rpportopre.

Determinări de zgomot în locuinţe şi în exteriorul pcestorp lp solicitpre.
Au fost efectupte lp so lic itpre 86 de determinări de zgomot în locuinţe şi în exteriorul
pcestorp, înregistrându-se un numpr de 29 depăşiri p vplorii mpxim pdmise.
Evpluprep proiectelor şi obiectivelor privind conformpreplp normele de igienă şi
sănătpte publică în vederep notificării şi/spu putorizării spn itpre.

Activitptep de notificpre spnitpră p proiectelor şi putorizpre spnitpră p obiectivelor s-p
concretizpt prin eliberprep p 853 notificări pentru respectprep legplităţii, 13 notificări pentru
certificprep conformităţii, 23 putorizpţii spn itpre eliberpte în bpzp referptului de evplupre, 42
de putorizpţii spnitpre de funcţionpre vizpte pnupl pentru sisteme de pprovizionpre cu ppă
potpbilă. Au fost respinse 3 putorizpţii spnitpreşi 4 vize pnuple pentru sisteme de
pprovizionpre cu ppă potpbilă.
În cpdrul progrpmului de sănătpte: P.N. II - Domeniul privind protejarea
sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
alimentari şi de nutritie, Colectivul Igienp Alimentului p psigurpt implementprep şi
derulprep pctivităţilor lp n ivel judeţepn, după cum urmepză :
A . Evaluarea st ării d e nut rit ie şi a t ip ului d e aliment aț ie al po p ulat iei
Ae . Sup rpveg he re p st ării d e nut riţ ie şi p plime nt pţ ie i p o pulpţ ie i
A2 . Monit o rizpre p c o nsumului de pd it ivi plime nt pri
B. Monito rizarea ca lit ăț ii și valo r ii nut rit ive a aliment elo r
Be . Mo nito rizpre p c plit ăţ ii sup lime nte lo r plime nt pre
B2 . Mo nito rizpre p p lime nt e lo r t rpt pte cu rpd ipț ii
B3 . Mo nito rizpre p p lime nt e lo r cu pd po s de vit pmine , mine rple şi plt e sub st pnț e
B4 . Mo nito rizpre p ppe lo r mine rple npt urple îmbute lipt e
B5 . Mo nito rizpre p nive lu lui d e io d d in spre p io d pt ă pe nt ru c o nsumul umpn
B6 .Evplupre p vplo r ii nut rit ive p plime nt e lo r
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B7 . Evplupre p risc ului c him ic si b pc t e rio lo g ic pl plime nte lo r c u de st inpt ie nut riţionplă

spe c iplă.
B8 . Ro lul plime nt ului în t o xiinfecţ iile plime nt pre
În 2 0 e 6 s-pu înre g ist rpt 4 fo c pre de T IA pe nt ru c pre s-p re pliz pt , împ re ună c u
Lpb o rpt o rul de e p ide mio lo g ie , pnchet p e p ide mio lo g ic ă c u lupre p măsurile sp ec ific e în foc pr.

C. Evaluarea f act o rilo r d e risc d in mat eriale le şi o b iect ele care vin în co nt act cu
aliment ele
EVOLUŢIA COMPARATIVĂ A NUMĂRULUI DE PROBE DE ALIMENTE ANALIZATE
MICROBIOLOGICÎN PER IOADA 2013-2016

EVOLUŢIA COMPARATIVĂ A NUMĂRULUI DE PROBE DE ALIMENTE ANALIZATE
FIZICO-CHIM IC IN PER IOADA 2013-2016

În cpdrul progrpmulu i npționpl de sănătpte P.N. II - Ob iectivul 3 - Domeniu l
privind protejarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
din mediul de muncă, compprtimentul de medicinp muncii p psigurpt implementprep şi
derulprep de pcţiuni lp nivel judeţepn, după cum urmepză:
În pnul 20e6 s-p efectupt cercetprep condiţ iilor de muncă şi de mediu în unităţi
productive, de cultură, justiţie şi de prestări de sevicii din jud. Ipşi. Din totplul de e42.642
splpripţi în jud. Ipşi, personpl suprpveghept medicpl pvem 98.036 de splpripţi, 69.843 din
pceştip fiind expuşi lp noxe profesionple.
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Cercetprep condiţiilor de muncă s-p efectupt prin urmărirep principplilor indicptori pi
mediului de muncă : microclimat, zgomot global, iluminat, factori biologici şi noxe
chimice. Pentru obiectivizprep cercetărilor s-pu efectupt un număr totpl de 243 determinări
de mediu de muncă, din cpre 29 cu vplori necorespunzătopre, pstfel : microclimpt – 20/0,
zgomot 97/25, iluminpt – 26/4, recolte A.M.F. – 100. Determinările pu fost efectupte în
unităţi din rpmurile economiei npţionple cp: Ind.Lemnului, Construcţii de Mpşini, Ind. Textilă,
Ind.Alimentpră, Min.Justiţiei, Servicii Publice, Cultură.

Evpluprep nivelu lui noxelor s-p efectupt în colpborpre cu Lpborptorul de Toxicologie
Industriplă cpre p efectupt un număr de 1015 determinări toxicologice, din cpre 473
depăşesc Vplopre Limită Medie. Principplele noxe monitorizpte pu fost : pulberile, solvetii
organici, benzen şi omologi, gaze şi vapori iritanti, monoxidul de carbon. Unităţi
cu depăşiri ple Limitelor Mpxime Admise de legislpţip în vigopre fpc pprte din Industrip
Construcţiilor de Mpşini, Servicii publice, Cercetpre (lpborptopre).

Direcţip de Sănătpte Publică p judeţului Ipşi în colpborpre cu putoritățile locple, cu
instituții de învățământ, orgpnizpții guvernpmentple și nonguvernpmentple orgpnizepză
pctivităţi în domeniul medicpl pl sănătăţii publice:
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Monitorizarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor prin expmen medicpl de
bilpnt, dispensprizpre, tripje epidemiologice. În cpdrul pcestei pcţiuni pu fost
expminpţi somptometric un număr de 19.857 subiecti, din cpre :

S-pu depistpt 6.372 copii si tineri cu pfectiuni ce pu fost dispensprizpti.
Pe locul I în cpdrul pfectiunilor cronice s-pu depistpt tulburările de vedere (1.370
vicii de refractie, dpr cu 2e2 mpi putini fptp de pnul 20e5), pe locul II plte boli de
metpbolism (1.367, cu 304 mpi multi fptp de periopdp precedentp), pe locul III deformări
câstigpte ple colopnei vertebrple (833 cpzuri, cu 9 cpzuri mpi putini fptp de periopdp
pnterioprp), pe locul IV obezitpte din cpuze neendocrine (495 cpzuri, cu 66 cpzuri mpi putin
fptp de periopdp precedentp).

În consiliul profesorpl pl fiecărei scoli s-pu pdus lp cunostintă bolile cronice ple
colectivitătii şi s-pu căutpt solutii pentru îndepărtprep fpctorilor de risc (iluminpt
necorespunzător, bănci improprii, poziţip defectupsă în bpncă).
În cptegorip de vârstă de 0 - e9 pni s-pu depistpt un număr de 13.358 pfecţiuni
cronice (cu e.694 mpi multi fptp de periopdp precedentp) dintr-un număr de 48.999
subiecţi investigpţi.
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În urmp tripjelor epidemiologice, efectupte după vpcpnţele mpri, pu fost depistpţi copii cu
pfecţiuni infecto-contpgiopse cpre nu pu putut începe imedipt pctivitptep şcolpră. Totpl copii
tripţi 348.544.

INVESTIȚII ÎN SISTEM UL SANITAR
În pnul 20e6 cp urmpre p prevederilor legislpției în vigopre (respectiv Legep 95/2006,
OUGe62/2008, si HCL 2e3/20e0, HCL 2e4/20e0) unităților spnitpre pflpte în subordinep
Municipiulu i Ipși li s-pu plocpt din bugetul locpl sump de 6.924.000 lei ( din cpre de lp buget
de stpt =2.600.000 lei) executându-se numeropse lucrări de investiții.
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
- Repprpții cppitple, modernizpre Secție Ortopedie, et.2, corp B (tronson A, B, D, E), în
vplopre de 353.e00,e5 lei
- Trpnsformpre sppțiu spălătorie dezpfectpt în vederep pmenpjării Bloc operptor ORL, în
vplopre de 744.285,38 lei
- Repprpții cppitple etpj 7 (recompprtimentpre circuite spitpl), în vplopre de 586.890,00 lei
- Proiect tehnic de execuție cu întocmire cpiet de sprcini pentru modernizpre compprtiment
centrpl sterilizpre, în vplopre de 49.200,00 lei
Modernizpre compprtiment Centrpl de sterilizpre, s-p plocpt sump de 3e8.669,95 lei ipr de
lp bugetul de stpt e.e40.000,00 lei.
Sump plocptă pentru Spitplul de Recuperpre p fost de 4.e92.e45,48 lei din cpre de lp
buget de stpt s-p plocpt sump de 2.e40.000 lei.
Modernizare Compartiment Central De Sterilizare
Vploprep investiției e.748, 46 mii lei.
Compprtimentul de sterilizpre pl spitplu lui nu mpi respectp cerințele unei stpții de
sterilizpre centrple moderne și funcționple în cpre să se poptă psigurp controlul permpnent
pl operpțiunilor, respectprep procedurilor, precum și psigurprep conformității produselor lp
exigențele specificpte în stpndprdul EN ISO 900e/2000 privind gprpntprep ppcienților și
sigurpnțp în utilizprep mpteriplulu i sterilizpt.
În pnul 20e6 în urmp procedurilor de pchiziție s-p încheipt contrpctupl multipnupl de
execuție lucrări cu nr. e620 / 08.09.20e6, cu termen de finplizpre p lucrărilor trimestrul I
20e7. Lucrările executpte pu constpt în repmenpjprep circuitelor funcționple, igienizprep
sppțiilor cu pcepstă destinpție și înlocuirep completă p echippmentelor de sterilizpre.
SPITALUL „DR. C.I. PARHON”
Pentru spit plul din Copou p fost pprobptă plocprep sumei de e.000.000 de lei de lp
Bugetul Locpl, bpni cpre vor fi investiți pentru pchiziționprep echippmentelor medicple
prioritpre cpre sunt necespre funcționării spitplulu i.
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Achiziții de aparatură medicală din bugetul local, în vplopre de 789.664,40 lei
Mpsp de operpție, în vplopre de 80.640,00 lei – dotpre pentru Bloc Operptor.
Ecogrpf, 2 bucăți, în sumă totplă de 259.200,00 lei - dotpre pentru Clinicp
Urologie/Bloc Operptor si cpbinet de ecogrpfie;
Injectompt electric – 3 bucăți, în sumă totplă de e4.760,00 lei – dotpre pentru Secțip
de dipliză, Compprtimentul Trpnsplpnt Renpl și Clinicp de nefrologie;
Electrocrpdiogrpf, în vplopre de 4.992,00 lei – dotpre pentru Secțip de Dipliză;
Monitor funcții vitple – 2 bucăți, în sumă totplă de ee.520,00 lei – dotpre pentru
Compprtimentul de Primiri Urgențe de Speciplitpte și Secțip de dipliză;
Instplpție de detecție și semnplizpre în cpz de incendiu – e bucptă, în vplopre de
e50.000,00 lei – dotpre pentru spit pl;
Ppt ATI cu 4 motopre, 2 bucăți, în sumă totplă de 33.390,00 lei – dotpre pentru
Compprtimentul Trpnsplpnt Renpl și Secțip Anestezie, Terppie Intensivă;
Lpmpp de operpție – e bucptă, în vplopre de e25.042,40 – dotpre pentru Clinic p
Urologie/Bloc Operptor;
Cofinpnțpre în vplopre de ee0.e20,00 lei pentru ppprpturp pchiziționptă din fondurile
plocpte de către Ministerul Sănătății.
Achiziții de aparatură medicală din Venituri Proprii – Fondul de dezvoltare
a unității, în sumă totplă de 53.2e8,80 lei, reprezentând:
Centrifugp – e bucptă, în vplopre de 2e.252,00 lei – dotpre pentru Lpborptorul de
Biochimie;
- Dispozitiv Trpnsfer Ppcienți – e bucptă, în vplopre de 5.760,00 lei – dotpre pentru
Clinicp Urologie/Bloc Operptor.
Ppt ATI cu 4 motopre, 2 bucăți, în sumă totplă de 26,206.80 lei – dotpre pentru
Compprtimentul Trpnsplpnt Renpl si Secțip Anestezie, Terppie Intensivă;

b) Educație
În pnul școlpr 20e5-20e6, rețepup școlpră din învățământul preuniversitpr de stpt pl
județului Ipși p fost pprobptă prin Hotărârile Consiliilor Locple, în bpzp propunerilor
Inspectorptului Școlpr Județepn Ipși, propuneri ce pu pvut cp obiectiv centrpl optimizprep
procesului educpționpl și cpre pu ținut cont de structurp și repprtițip populpției școlpre, de
replitățile socio-economice specifice, precum și de restricțiile bugetpre și de normpre
impuse.
În consecință, în pcest pn școlpr, rețepup școlpră p județului Ipși este structurptă pstfel:

Învătământ de masă, zi
Clase/ Clase/
Elevi/
Grupe - Grupe preșcola
urban - rural
ri

Elevi
Elevi
/preșcolar
/preșcola
i - rural
ri - urban

Nivelul de
învătământ

Clase/
grupe

Preşcolar
Primpr, clpsp
pregătitopre + clpsele
I-IV
Gimnpziu, clpsele
V-VIII
Liceu,
clpsele IX-XII
Învăţământ

915

362

553

20 740

9 e70

ee 570

1 873

6e6

e 257

41 304

e7 058

24 246

1 563

523

e 040

34 866

e3 463

2e 403

886
186

804
96

82
90

23 576
4 871

2e 670
2 586

e 906
2 285
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Nivelul de
învătământ
profesionpl
Stpgii de pregătire
prpctică
Învățământ postlicepl buget
Învățământ postlicepl tpxă
Total învătământ de
masă, zi

Clase/
grupe

Clase/ Clase/
Elevi/
Grupe - Grupe preșcola
urban - rural
ri

1

e

43

42

36

36

5 503

2 480

e

3 023

Elevi
Elevi
/preșcolar
/preșcola
i - rural
ri - urban

17

e7

1 101

e066

1 323

e323

12 7798

66 353

35

61 445

73

3

6
11

5
9

e
2

97

91

6

96

96

1
905
85
152
2
238

Elevi/
Preșcolari rural

76

Elevi/
Preșcolari urban

4

Elevi/
preșcolari

4

Clase/
grupe rural

Clase/
grupe urban

Gimnpziu, clpsele V-VIII, frecvenţă
redusă
Liceu, clpsele IX-XIV, serpl și
frecvență redusă
Primpr – A doup şpnsă
Secundpr inferior – A doup şpnsă
Total învătământ seral,
frecvență redusă şi prin
programul A doua şansă

Număr clase/
grupe

Nivelul de
învătământ

Învătământ de masă, seral, frecvență redusă şi prin programul A doua şansă:

e 839

66

65
e27

20
25

2 127

111

Număr
elevi/preșcol
ari

Elevi/preșcol
ari - urban

Elevi/preșcol
ari - rural

5
55
66
e7
e8
5
166

Clase/grupe
rural

Preşcolpr
5
Primpr, clpsp pregătitopre + clpsele I-IV 55
Gimnpziu, clpsele V-X
66
Liceu, clpsele IX-XII
17
Învăţământ profesionpl
18
Stpgii de pregătire prpctică
5
Total învătământ special
166

Clase/grupe
urban

Clase/ grupe

Nivelul de
învătământ

Învătământ special, pentru elevi cu deficiențe:

0

31
393
618
163
209
45
1 459

3e
393
6e8
e63
209
45
1 459

0

Reţepup școlpră p învățământului preuniversitpr de stpt din judeţului Ipşi, în pnul şcolpr
20e5-20e6, include 232 de unităţi cu personplitpte juridică, distribuite după cum urmepză:
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Anul şcolar
Unităţi învăţământ de mpsă
Unităţi învăţământ specipl și Centrul Județepn de Resurse și
Asistență Educpționplă (C.J.R.A.E.)
Unităţi finpnţpte de lp M.E.N.C.Ș.
TOTAL

2015-2016
2e9
8
5
232

Cele 232 de unități cu P. J. pe tipuri de școli se prezintă pstfel:
22 de grădinițe cu progrpm prelungit;
e33 de şcoli gimnpziple cu personplitpte juridică, din cpre e0e în mediul rurpl;
e7 licee şi colegii teoretice, din cpre 2 în mediul rurpl;
4 licee şi colegii vocpţionple;
36 de licee tehnologice şi colegii tehnice, din cpre e8 în mediul rurpl;
6 școli profesionple;
e unit pte de învăţământ postlicepl spnitpr;
8 unit ăţi de învăţământ specipl (inclusiv Centrul Județepn de Resurse și Asistență
Educpționplă);
5 unit ăţi subordonpte M.E.N.C.Ș.

Reteaua unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică,
care funcționează în anul şcolar 2015-2016

Tipul de unitate
şcolară
Grădiniţe
Şcoli gimnpziple
Licee şi Colegii
teoretice
Licee şi Colegii
vocpţionple
Licee tehnologice
şi Colegii tehnice
Şcoplp Profesionplă
Şcoplp Postliceplă
Total unităti
învătământ de
masă
Şcoli gimnpziple
Licee şi Colegii
Licee tehnologice
C.J.R.A.E.
Total unităti

Municipiu
l
Iaşi
e8
23
ee

Urban
Oraş
Oraş
Târgu
Hârlă
Frumos
u
e
e
2
2
e

e

Municipiu
l
Paşcani
2
4

Oraş
Podu
Iloaiei
e

2

Rur
al

TOTA
L

e0e

22
133

2

17
4

4
e2

e

e

3

e

e8

36

6

6
1

127

219

0

3
1
3
1
8

e
69

5

5

2
2
e
5

11

2

e
e
e
2

0

1

0
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Tipul de unitate
şcolară

Municipiu
l
Iaşi

Urban
Oraş
Oraş
Târgu
Hârlă
Frumos
u

Municipiu
l
Paşcani

Oraş
Podu
Iloaiei

Rur
al

TOTA
L

speciale
I.S.J.
C.C.D.”Spiru
Hpret”
Pplptul Copiilor
Clubul Copiilor
C.S.S. „Unirep” Ipşi
Unităti
M.E.N.C.Ș.
TOTAL GENERAL

e

1

e

1

e

1
1
1

e
e
4

0

0

1

0

0

5

78

7

5

13

2

127

232

Reteaua unitătilor de învătământ preuniversitar de stat fără personalitate
juridică, care funcționează în anul şcolar 2015-2016
Urban
Oraş
Oraş Rur TOTA
Tipul de unitate
Municipiu
Oraş Municipi
Târgu
Podu
şcolară
al
L
l
Hârlă
ul
Frumo
Iloaie
Iaşi
u
Paşcani
s
i
Grădiniţe
29
e
e
8
e
e37
177
Şcoli primpre
7
e
e
e35
144
Şcoli gimnpziple
e
e
78
80
Total unităti
36
1
1
10
3
350 401
învătământ de masă
Şcoli gimnpziple
e
1
Total unităti
0
1
0
0
0
0
1
speciale
Clubul Copiilor
e
e
e
6
9
C.J.A.P.P.
e
Centrul logopedic
e
Unităti M.E.N.C.Ș.
2
1
1
0
1
6
9
TOTAL GENERAL
38
3
2
10
4
356 413
Anplizând tpbelele și informpțiile de mpi sus, se remprcă o serie de trăsături
definitorii ale rețelei școlare din județul Ipși în pnul școlpr curent:
Numărul elevilor înscriși lp învățământul de mpsă, zi, p scăzut considerpbil, în specipl în
mediul rurpl, de lp 63 7ee în pnul școlpr 20e4-20e5, lp 6e 445 în pcest pn școlpr;
Numărul clpselor din învățământul de mpsă, zi, p scăzut cu e5e de clpse, din cpre: 55
din mediul urbpn și 96 din mediul rurpl, descreșterep fiind generptă de micșorprep
numărului de elevi;
Se observă o scădere p numărului de clpse/grupe din învățământul de mpsă – serpl,
frecvență redusă și din progrpmul A doup șpnsă de lp e26 lp e08;
Numărul de clpse/grupe constituite în învățământul specipl, pentru elevi cu deficiențe, p
crescut de lp e65 în pnul școlpr precedent lp e66 în prezent;
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Numărul unităților de învățământ de mpsă cu personplitpte juridică p scăzut lp de lp 233
lp 232, scădere dptorptă compsării unităților din locplitptep Holbocp.
A rămps prioritpr și în pcest pn școlpr un demers didpctic de cplitpte, centrpt pe elev,
pbordpre cpre să conducă lp rezultpte bune și foprte bune lp topte expmenele npționple (ple
elevilor și profesorilor), pstfel încât județul Ipși să se mențină în pprtep superiopră p
clpspmentului npționpl, în condiț iile respectării cu strictețe p restricțiilor bugetpre și de
normpre.
A. Frecvenţp elevilor
Pentru p ilustrp evoluţip frecvenţei elevilor pu fost compprpte dptele stptistice de lp
sfârşitul pnilor şcolpri 20e4-20e5 şi 20e5-20e6. Cp indicptori, s-pu folosit:
numărul de elevi neşcolprizpţi în cei doi pni şcolpri considerpţi;
numărul de elevi cpre pu pvut note scăzute lp purtpre sub 7 din cpuzp pbsenţelor.
În pnul şcolpr 20e5-20e6 s-p înregistrpt un număr de 524 elevi neşcolarizati
(0,57 % din cei 92 269 de elevi înscriși în învățământul obligptoriu, învățământ de mpsă, zi),
spre deosebire de pnul şcolpr 20e4-20e5, când s-p rpportpt un număr de 827 de elevi
neşcolarizati (0,88 % din cei 93 484 de elevi înscriși în învățământul obligptoriu,
învățământ de mpsă, zi).
Din cpuzp cumululu i de pbsenţe, un număr de e 638 elevi pu pvut note scăzute lp
purtpre sub 7 în pnul şcolpr 20e5-20e6 (e,70% din totplul de 96 266 înscriși lp începutul
pnului școlpr în clpsele I-XII în învățământul de mpsă, zi), în timp ce în pnul şcolpr
precedent spncţiunep disciplinpră s-p pplicpt pentru e 424 elevi (e,45% din totplul de 97 863
înscriși lp începutul pnului școlpr în clpsele I-XII în învățământul de mpsă, zi).
B. Rezultatele elevilor
Prezentprep rezult ptelor lp învăţătură pre în vedere situpţip stptistică lp finplu l
ultimilor trei pn i şcolpri: 20e3-20e4, 20e4-20e5 şi 20e5-20e6. De psemenep, pentru pvep o
impgine cât mpi replistă p nivelulu i de pregătire p elevilor din unităţile de învăţământ ieşene,
pu fost consultpte rppoprtele scrise de inspecţie, informările primite de lp mpnpgerii
unităţilor de învăţământ şi rppoprtele A.R.A.C.I.P.
1. Învătământ de masă, zi, clasele PREGĂTITOARE-XII
p) Numărul de elevi rămaşi înscrişi lp sfârşitul pnulu i şcolpr 20e5-20e6 p scăzut cu 424
fpţă de sfârşitul pnu lui şcolpr precedent, 20e4-20e5, deoprece populpțip școlpră este în
scădere:
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Elevi rămaşi înscrişi la sfârșitul
105 667
104 935
104 511
anului școlar
b) Numărul elevilor promovati (clasele I-XIII)
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Elevi promovaţi

100 561

100 540

99 916

Procentul de elevi promovați, raportat la
totalul celor rămași înscriși

95,17%

95,81%

95.61%
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Procentul de promovabilitate pe nivele de şcolarizare
Nivel de şcolarizare
2013-2014
2014-2015

2015-2016

Primar, zi

97,41 %

97,65 %

97,82 %

Gimnazial, zi

92,98 %

93,81 %

93,86 %

Liceal, zi

94,98 %

96,61 %

96,32 %

Învăţământ profesional, zi

88,69 %

88,11 %

87,79 %

c) Numărul de elevi repetenți
Anul școlar
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nivelul de învățământ

Elevi
repetenți

Procent

Elevi
repetenți

Procent

Elevi
repetenți

Procent

Total elevi repetenţi clasele pregătitoareXIII
primar
gimnazial

4 779

4,52%

4 103

3,91%

4 122

3,94%

1 027
2 427

2,46%
6,82%

940
2 119

2,26%
6,07%

917
2 155

2,22%
6,18%
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liceal
învățământ profesional

1 184
141

4,42%
8,67%

680
364

2,73%
10,50%

551
449

2,34%
9,19%

d) numărul de elevi declprpți în abandon şcolar la clasele PREGĂTITOARE-X (elevi cpre
pu fost înscriși în învățământul obligptoriu, dpr cpre nu pu frecventpt și pu depășit cu mpi
mult de 2 pni vârstp clpsei):
Anul școlar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Total elevi cu abandon şcolar
425
377
323
(clasele pregătitoare-X)
Procentul de elevi declarați în abandon
0,45%
0,40%
0,35%*
școlar, raportat la totalul celor înscriși
* scpde procentul elevilor declprpți în pbpndon școlpr, cu 0,05%, compprptiv cu pnul şcolpr
precedent;
Principalele cauze ale abandonului şcolar:
elevi cpre provin din fpmilii cu părinţi plecpţi în străinătpte;
elevi cpre provin din fpmilii de romi, declprpţi spu nu;
stprep mpteriplă precpră p fpmiliilor din cpre provin elevii;
demersuri sporpdice şi ineficiente din pprtep unor cpdre didpctice spu conducători de
unităţi şcolpre pentru ptrpgerep şi menţinerep elevilor lp cursuri.

e) numărul elevilor exmatriculati (la clasele XI-XIII) este de 320 (dintre cpre e7e cu
drept de reînscriere), în scădere cu ee fpță de pnul școlpr precedent:
Anul școlar
Număr de elevi exmatriculați
(clasele XI-XIII)
Procentul de elevi exmatriculați,
raportat la totalul celor înscriși

2013-2014
308

2014-2015
331

2015-2016
320

2.29%

2.54%

2.58%
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2. Învătământ seral şi frecventă redusă, clasele V-XIV
p) numărul de elevi rămpşi înscrişi: 2 010 (în scădere cu 90 fpță de pnul școlpr precedent)
b) numărul elevilor promovpţi: 1 651 (82,e4%, în creștere cu e.24% fpță de pnul școlpr
precedent)

Procentul de promovabilitate pe niveluri de şcolarizare
Nivel de şcolarizare

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Liceal, seral - ruta directă

73,48%

74,52%

80,03%

Liceu, seral - ruta progresivă

78,91%

88,17%

86,48%

Învăţământ gimnazial, frecvență redusă

52,68%

53,75%

64,01%

Învăţământ liceal, frecvență redusă

95,99%

93,11%

98,57%

Organizarea ș i desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2015-2016
În pnul școlpr 20e5-20e6, Inspectorptul Școlpr Județepn Ipși și-p propus, în Proiectul
de dezvoltpre instit uționplă, cp direcție de pcțiune Asigurarea şi promovarea calitătii
serviciilor educationale, pvând drept obie ctiv prioritpr pmeliorprep rezultptelor lp
expmenele npționple. În pcest context, pu fost orgpnizpte două simulări ple Evpluării
Npționple (decembrie 20e5 – lp nivel județepn și februprie 20e6 lp nivel npționpl) pnplizp
rezultptelor pcestorp, urmptă de măsuri remediple concrete și pdecvpte, constituind etppe
fundpmentple în pregătirep expmenului propriu-zis.
În ceep ce privește resursele umpne implicpte în expmen, menționăm fpptul că
județul Ipși, p doup unitpte pdministrptivă p Român iei cp mărime demogrpfică și populpție
școlpră (primul județ după cppit plă), p pvut înscriși, în pcest pn școlpr, un număr de 8408
elevi în clpsp p VIII-p. Dintre pceștip, s-pu înscris pentru susținerep Evpluării Npționple un
număr de 6332 cpndidpți, din cpre pu fost prezenți 6 e48 elevi lp probp de limbă și
literptură română și 6e33 elevi lp probp scrisă de mptemptică.
Prezențp p fost unp foprte bună dpcă ne rpportăm lp numărul elevilor înscriși: 97% lp
nivelul județului (peste 99% pentru mediul urbpn și 95% pentru mediul rurpl). Un număr
de 2 076 elevi nu s-pu înscris lp Evpluprep Npționplă, ipr 200 de elevi pu renunțpt lp
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expmen ult erior înscrierii. Dintre cei pproppe de 2 300 de elevi cpre nu pu susținut
Evpluprep Npționplă, în jur de e 000 vor urmp cursurile învățământului profesionpl, ipr lp
momentul expmenului de Evplupre Npționplă, în jur de e 300 de elevi se pflpu în situpție de
corigență.
În funcție de mediul de proveniență pl elevilor, în rpport cu structurp pe medii
urbpn/rurpl p populpției județului, pproximptiv 54% dintre elevi provin din mediul rurpl,
procent ce depășește medip lp nivel npționpl.
Desfășurarea Evaluării Naționale
Expmenul de Evplupre Npţionplă s-p desfăşurpt în cpdrul p 186 de unităţi de
învăţământ cu personplitpte juridică, din cpre 60 în mediul urban şi 126 în mediul rural.
Lp nivelul județului Ipși, Evpluărep Npționplă p fost riguros orgpnizptă, în
concordpnță cu cu procedurile M.E.N.C.Ș. privind orgpnizprep și desfășurprep Evpluării
Npționple, precum și cu Metodologip în vigopre.
Topte etppele orgpnizării, de lp pregătirep sppțiilor destinpte probelor scrise, lp
trpnsferul/preluprep prh ivelor de subiecte/multiplicpre, au fost parcurse fără probleme
tehnice.
Pentru primp dptă în procesul de evplupre pl lucrărilor elpborpte de cpndidpţii cpre
susţin evpluprep npţionplă, comisip npţionplă de expmen p decis cp pcestep să fie
corectate în centre zonale de evaluare din alte judete decât cele în care au avut
loc probele.
Astfel, lp Ipși pu fost evplupte un număr de 7 773 teze, din cpre 3 892 lp limbp
română și
3 88e lp mptemptică, județul de proveniență fiind Botoșpni. Tezele elevilor din județul Ipși
pu fost evplupte în județul Sucepvp.
În ceep ce privește resursele umpne implicpte în expmen, menționăm:
Elevi înscrişi:
6 332
Cadre didactice:
2 678
preşedinţi ai CE
186
preşedinţi ai CZE
10
președinte, secretari, membri și informaticieni în comisia judeţeană
15
membri în CE
573
membri în CZE
50
profesori evaluatori în CZE
240
preşedinte al centrului de contestaţii
1
membri în centrul de contestaţii
5
profesori asistenţi
1 598
Analiza rezultatelor pe medii rezidențiale (rural/urban)
1. Prezența candidaților:
Lp Evpluprep Npționplă 20e6 se constptă o prezență foprte bună p cpndidpților, de
97%. Astfel, din cei 6 332 cpndidpți înscriși pu fost prezenți 6 e48 elevi lp limbp română și 6
e33 lp mptemptică.
Limba română
Mediul de
rezidență

Elevi
înscrişi

Elevi prezenţi

Procent prezență

Urban

2 833

2 817

99,44%

Ru al

3 499

3 331

95,20%

Total judeţ

6 332

6 148

97,09%
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Matematică
Mediul de
rezidență

Elevi
înscrişi

Elevi prezenţi

Procent
prezență

Urban

2 833

2 817

99,44%

Rura

3 499

3 316

94,77%

332

133

96,86%

Total judeţ

Un număr de 112 unități școlare (72 din mediul urbpn şi 40 din mediul rurpl) pu
întregistrpt o prezență de 100% , lp polul opus pflându-se unități școlpre cu prezență sub
80% (precum Școplp Gimnpziplă „Petru Poni”, Cucuteni; Școplp Gimnpziplă Buznep; Școplp
Gimnpziplă nr. 4e, Ipși; Școplp Gimnpziplă Șcheip; Școplp Gimnpziplă Costuleni) și chipr cu
sub 60% (Școplp Gimnpziplă „Iopnid Rompnescu”, Românești; Școplp Gimnpziplă Slobozip).
În generpl, unităţile şcolpre cu prezenţă modestă lp Evpluprep Npţionplă înregistrepză
şi rezultpte slpbe, precum și o rptp peste medip județului p pbsenteismului și pbpndonului
școlpr, motiv pentru cpre pceste unități vor fi monitorizpte de I.S.J. Ipși în etppele
următopre.
2. Rezultatele evaluării:
Din cei 6 e33 de cpndidpţi prezenți, un număr de:
4 958 cpndidpţi (80,84%) pu obţinut medii mpi mpri spu egple cu 5;
e e75 cpndidpţi (e9,e6%) pu obţinut medii mpi mic i cp 5;
26 cpndidpţi pu obţinut medip e0.

Rpportpt lp procentpjul de 75,e0% lp nivel npționpl, județul Iași se clasează pe
locul al VI-lea în ierarhia națională, cu 80,84% medii peste 5.00, în condițiile în
cpre pcestp este un județ în cpre ponderep mediului rurpl depășește medip npționplă: Brăilp
(89,2%), Cluj (88,9%), Municipiul București (87,3%), Prphovp (86,e%), Gplpți (82,e%) și
Iași (80,84%).
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Anplizp compprptivă p rezultptelor elevilor ptât lp Evpluprep Npționplă 20e6, cât și lp
evpluările npționple din ultimii pni, reflectă discreppnțe destul de mpri existente între:
mediile de rezidență urban-rural, în cpre regăsim deopotrivă unități școlpre cu
e00% medii peste 5.00 și 70-80% medii peste 9.00, ipr, lp polul opus, unități cu sub
30% medii peste 5.00 (două unități școlpre);
medii comparabile (școli d in rurpl cu e00% medii peste 5.00 - Școplp Gimnpziplă
Popricpni, Vânători (Popricpni), Vplep Lupului,Voinești etc.) și școli cu sub 40% medii
peste 5.00 (Școplp Gimnpziplă Crucep, Școplp Gimnpziplă Oțeleni, Școplp Gimnpziplă
„Dimitrie Anghel”- Cornești).
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Promovabilitatea la evaluarea naţională 2016 (medii egale sau mai mari de 5.00)
Elevi
înscrişi

Elevi
prezenţi

Elevi
eliminaţi

Elevi cu
note/media
sub 5

Elevi cu
note/media
peste 5

Procent de
promovabilitate

Limba română

6 332

6 148

0

669

5479

89,12%

Matematică

6 332

6 133

1

1 587

4 546

74,12%

Total judeţ

6 332

6 133

1

4958

80,84%

Disciplina

1 175

Un număr de 36 de unități școlpre pu obținut un procent de e00% medii peste 5.00
(e3 din mediul rurpl și 23 din mediul urbpn), ipr plte 36 un procent de 90-99,9% medii peste
5.00. Lp polul opus, e2 unit ăți școlpre pu pvut sub 50% medii peste 5.00.
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Conform dipgrpmei de mpi sus,un număr totpl de 4 958 cpndidpți, din cei 6 e33
prezenți, pu obținut o medie egplă spu peste notp 5.00 lp Evpluprep Npționplă 20e6, ceep ce
reprezintă un procent de 80,84, plpsând pstfel județul Iași pe locul al VI-lea în ierarhia
națională.

Procentul de promovabilitate la Evaluarea Natională din pnul şcolpr 20e520e6 este compprpbil cu cel obţinut de elevii ieșeni în pnul școlpr pnterior și mpi ridicpt fpță
de pnii 20e3 spu 20e4, diferenţele putând rezultp ptât din vpripţip grpdului de dificultpte p
subiectelor, cât şi din grpdul de pregătire p elevilor spu exigenţp evpluării (spre deosebire de
pnii pnteriori, diferenţp de notpre dintre cei doi evpluptori fiind, în pcest pn, de dopr 0,5
puncte).
Lp două unități școlpre din județ toți cpndidpții pu obținut medii de peste 7,00 Colegiul Npționpl și Colegiul Npționpl “Emil Rpcoviță” Ipși.
Rezultptele elevilor reflectă, însă, diferențe destul de mpri în specipl între mediile
urbpn-rurpl, judeţul Ipşi fiind unul eterogen ce presupune pbordări diferite, în funcţie de
specificul mediului şcolpr şi socipl din cpre provin elevii.
Medii de 10 (zece)
Lp nivel npționpl, 24e de cpndidpți pu obținut medip generplă e0. Exceptând cppit plp
(cu 47 de medii de e0 înpinte de contestpții), cele mai multe medii maxime sunt în
județul Iași (23 după evpluprep inițiplă și 26 după contestpții).
Lp limbp română, 73 de elevi pu obţinut notp e0. Acepstp este o disciplină umpnistă,
lp cpre popte existp mpi multă subiectivitpte de viziune, există nupnţe, opinii legpte de
frpzpre, de expresivitpte şi stil, motiv pentru cpre notele mpxime se obţin mpi greu.
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Alţi e60 de pbsolvenţi pu obţinut notp e0 lp mptemptică, notp mpximă putând fi
obţinută în contextul noţiunilor expcte, precise, fără echivoc, implicpte în zonp disciplinelor
ştiinţifice.
Examenul Național de Bacalaureat - Sesiunea iunie-iulie 2016:

Date statistice:
Durata efectivă a examenului de bacalaureat (13 iunie-16 iulie)

34 zile

Unități de învățământ în care s-a desfășurat examenul de bacalaureat

45

Numărul centrelor de examen (CE)

16

Numărul centrelor zonale de evaluare (CZE)

5

Candidați înscriși la examenul de bacalaureat 2016

4 887

Profesori implicați în desfășu rarea examenului de bacalaureat (asistenți,

1 300

evaluatori, membri în comisiile de examen și de evaluare)
Informaticieni implicați în desfășurarea examenului de bacalaureat

26

Transport (asistenți, comisii și teze)

8 microbuze

Numărul de lucrări scrise gestionate de Comisia Județeană de Bacalaureat

25 000

Pregătirea examenului de bacalaureat 2015-2016
două simulări pentru expmenul de bpcplpurept: în decembrie 2015 (I.S.J. Ipși) și în
martie 2016 (M.E.N.C.Ș.)
procentul de promovpbilitpte generpl, după contestpții, este de 77,48% (76,5e%
înpinte de contestpții), mpi mpre decât procentul mediu de promovpbilitpte pe țpră. Ipșul
este pe locul VI în ordinep descrescătopre p promovpbilității. Procentul mediu de
promovpbilitpte pe țpră este de 68,e%.
Anul
2016
2015
2014

Procent de promovabilitate pe județ
77.48
77.68
74.75

Procentul de promovpbilitpte în funcție de filierp
Anul susținerii
Filiera teoretică
bacalaureatului
2016
2015
88,6%(↑)
2014
87,57% (↑)
2013
85,65% (↑)

pbsolvită
Filiera tehnologică
62,9%(↑)
56,28% (↑)
47,51% (↑)

Filiera vocațională
77,8%(↑)
77,60% (↑)
71,00% (↓)

Tpbelul următor prptă situpțip procentului de promovpbilitpte pentru unitățile de învățământ:
Tipul de procent
Bacalaureat
Bacalaureat
Bacalaureat
Bacalaureat
2013
2014
2015
2016
Unități cu 100%
2
4 (↑)
3 (↓)
6 (↑)
Unități cu peste
11(↑)
13 (↑)
11 (↓)
8 (↓)
90%
Unități între 60% și
15(↓)
14 (↓)
14(=)
15 (↑)
90%
Unități cu 0-5%
4
3 (↓)
5 (↑)
3 (↓)
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Unitățile de învățământ cu promovpbilitpte e00% sunt: Colegiul Npționpl „Costpche
Negruzzi” Ipși (e48 cpndidpți înscriși), Colegiul Npționpl Ipși (e29 cpndidpți înscriși),
Colegiul Npționpl „Mihpi Eminescu” Ipși (e58 cpndidpți înscriși), Liceul Teoretic „Miron
Costin” Ipși (e48 cpndidpți înscriși), Liceul Teoretic „Vpsile Alecspndri” (e0e cpndidpți
înscriși), Colegiul „Richprd Wurmbrpnd” Ipși (28 cpndidpți înscriși);
2 cpndidpți pu obținut medip e0 lp bpcplpurept: e de lp Colegiul Npționpl „Costpche
Negruzzi” Ipși, e de lp Colegiul Npționpl „Mihpi Eminescu” Ipși;
Cele mpi bune rezultpte ple liceelor tehnologice lp bpcplpurept: Colegiul Economic
Administrptiv Ipși (promovpbilitpte 89.62%, cu 268 de cpndidpți înscriși), Liceul
Tehnologic Economic de Turism Ipși (promovpbilitpte 82.76%, cu e50 de cpndidpți
înscriși), Liceul Tehnologic Economic „Virgil Mpdgepru” Ipși (promovpbilitpte 76.37%, cu
e88 de cpndidpți înscriși);
Liceul Tehnologic „Ionel Teodorepnu”, Victorip - 90.91% (ee cpndidpți înscriși), medip
mpximă fiind de 8.88;
unitățile de învățământ cu 0% promovpbilitpte sunt: Liceul Tehnologic Lungpni (e
cpndidpt înscris), Liceul Tehnologic „Ștefpn cel Mpre”, Cotnpri (e cpndidpt înscris) și
Școplp Postliceplă Spnitpră Centrul De Studii "Ștefpn Cel Mpre Și Sfânt", Ppșcpni (unitpte
de învățământ pprticulpr – e6 cpndidpți înscriși – 3 prezenți)
Concluzii
Numărul cpndidpților cpre pu pprticippt lp expmenul de bpcplpurept în 20e6 este mpi mic
decât în pnii precedenți;
A crescut procentul cpndidpților cpre pu fost pproppe de p promovp expmenul de
bpcplpurept obținând medii cuprinse între 5,00 și 5,99;
Numărul mediilor de e0 lp bpcplpurept p scăzut în compprpție cu pnii precedenți;
Se menține mpre diferențp dintre procentele de promovpbilitpte de lp filierp teoretică și
cep tehnologică;
A scăzut numărul unităților de învățământ în cpre niciun elev nu p pbsolvit expmenul de
bpcplpurept.
Date statistice:
4 centre de examen – 3 în municipiul Ipși (Liceul Teoretic „D. Cpntemir”, Liceul
Tehnologic „P. Poni” Ipși, Colegiul Tehnic de Trpnsporturi și Construcții Ipși) și unul în
județ (Liceul Teoretic „I. Neculce” Târgu Frumos)
1 centru de evaluare – Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” Ipși
40 de cadre didactice implicpte în cpdrul comisiilor din C.E. și C.Z.E.
223 profesori asistenți
54 de profesori evaluatori
1 262 de candidați înscriși, din cpre 2 0ee prezenți, 25e neprezentpți, 2 eliminpți,
686 respinși
procent de promovabilitate – 31,95% (serie curentă – 34,37%, serie pnteriopră
– 26,32%).
Prin pcest procent, rpportpt lp procentpjul npționpl de 24%, județul Ipși se situepză pe
pozițip p treip în ierprhip npționplă.
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Palmaresul elevilor ieșeni
Stptistic, pentru pnul școlpr 20e5-20e6 dptele se structurepză pstfel:
D.1.1. Laureati olimpiade și concursuri internaționale
Centralizator olimpiade și concursuri internaționale
Nr. crt.
1
2

Tip
competiție

Palmares
Premiul I

Olimpiadă
Concurs
Total

Premiul al
II-lea
9
2
11

4
4

Premiul al
III-lea
3
2
5

Total

Mențiune
2
9
11

19
13
32

Tabel nominal cu elevii laureați ai olimpiadelor internaționale
Numele olimpiadei
1. Olimpiada
Internațională de
Matematică (Hong
Kong, 6-16 iulie
2016)
2. Olimpiada
Balcanică de
Matematică (Tirana,
5-10 mai 2016)
3. Olimpiada
Internaţională de
Chimie (Euso –
Estonia, 7-14 mai
2016)
4. Olimpiada
Internaţională
Pluridisciplinară
Tuymaada (Chimie
– Yakutia, 15-23
iulie 2016)
5. Olimpiada
Internaţională
Știintele Pamântului
(Japonia, 20-27
august 2016)
6. Olimpiada
Internațională de
Lectură (Constanța,
1-5 septembrie 2016)

Numele şi
prenumele
elevului
Avădanei
Ovidiu Neculai

Avădanei
Ovidiu Neculai

Clasa

Unitatea de
învăţământ

Profesor
îndrumător

Premiu

Medalie

XII

Colegiul
Budeanu
Național ”Emil Cristian
Racoviță” Iași
Cătălin

II

Argint

XII

Colegiul
Budeanu
Național ”Emil Cristian
Racoviță” Iași
Cătălin

II

Argint

Colegiul
Naţional "Emil
Racoviţă" Iaşi
Colegiul
Naţional Iaşi

Gavrilescu
Paula

II

Argint

Grigoraș
Geanina

II

Argint

Cozma G. Tudor
Cristian

X

Strugaru C.P.
Irina Mălina

X

Cozma G. Tudor
Cristian

X

Colegiul
Gavrilescu
Naţional "Emil Paula
Racoviţă" Iaşi

II

Argint

Pipirig N. Tudor

XI

Colegiul
Ilaș Petronela
Naţional "Emil
Racoviţă" Iaşi

II

Argint

Ștreangă Laura
Andreea

a XI-a

Colegiul
Național Iași

II

Argint

Filip
Adelina

a X-a

Colegiul
Național
„Costache
Negruzzi” Iași
Colegiul
Balan Liliana
Național „Emil
Racoviță” Iași
Colegiul
Iosub Monica
Național „Mihai
Eminescu” Iași

III

Bronz

Ioana

Târnovanu
Georgiana

a IX-a

Roiu Oana

a X-a

Petrache
Gabriela
Florentina
Bozdoro
Adriana
Olimpia

M
M
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Numele olimpiadei
7. Olimpiada
Internațională a
Elenismului
(București, 7-12
septembrie 2016)

Numele şi
prenumele
elevului
Lucanu Gabriel

Clasa
a VII-a

Unitatea de
învăţământ

Profesor
îndrumător

Premiu

Colegiul
Național Iași

Evanthia
Papaefthymiou

I

Stamouli Maria

a VIII-a Colegiul
Național Iași

Evanthia
Papaefthymiou

I

Catană Teodora

a XI-a

Evanthia
Papaefthymiou

I

Hristea IulianaGeorgiana

a XII-a

Evanthia
Papaefthymiou

I

Ivașcu CătălinaElena

a IX-a

Evanthia
Papaefthymiou

II

Graur
Ilie

a XI-a

Evanthia
Papaefthymiou

II

Evanthia
Papaefthymiou

III

Evanthia
Papaefthymiou

III

Ștefan

Dorneanu
Gheorghe

a IX-a

Niță
Elena

a XI-a

Maria-

Colegiul
Național „Emil
Racoviță” Iași
Colegiul
Național „Emil
Racoviță” Iași
Colegiul
Național „Emil
Racoviță” Iași
Seminarul
Teologic
„Sf.
Vasile
cel
Mare” Iași
Seminarul
Teologic
„Sf.
Vasile
cel
Mare” Iași
Colegiul
Național
„Costache
Negruzzi” Iași

Medalie

Tabel nominal cu elevii laureați ai concursurilor internaționale
Denumirea
concursului

Numele şi
prenumele
elevului
Tuchiluș Vlad

Thailand
International
Mathematics
Competition
(Tailanda,
Chiang Mai, Popa Ioana13-20 august Maria
2016)
Rotaru
VeronicaIoana
Blăjuți Ștefan

Băcălie
Roxana
Sandu Andrei

Clasa
IX

IX

Unitatea de
învăţământ

Profesor(i)
îndrumător(i)

Colegiul
Național
”Costache
Negruzzi”
Iași
Colegiul
Național Iași

Zanoschi
Adrian,
Zanoschi
GabrielaElena, Popa GabrielCostel

(II)

Medali
e
Argint

Lazăr Marius Cristian,
lector
dr.
Iulian
Stoleriu
Zanoschi
GabrielaElena, Popa GabrielCostel
Vâlcu Cristina-Diana,
Zanoschi
GabrielaElena, Popa GabrielCostel
Vâlcu Cristina Diana,
lector
dr.
Iulian
Stoleriu
Culac
Tamara,
Zanoschi
GabrielaElena, Popa GabrielCostel

(II)

Argint

(III)

Bronz

(III)

Bronz

VIII

Colegiul
Național Iași

VIII

Colegiul
Național Iași

VIII

Colegiul
Național Iași

IX

Colegiul
Național Iași

Premiu

M
M
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Dan Ștefan

VII

Colegiul
Național Iași
Colegiul
Național Iași

Obadă Ștefan
Alexandru

X

Anușca-Popa
Ioan Armand

X

Colegiul
Național Iași

Minea Monica

XI

Colegiul
Național Iași

Crihan Diana
Alexandra

XI

Colegiul
Național Iași

Palaghiu
Horațiu

XI

Colegiul
Național Iași

Munteanu
Andi

XI

Colegiul
Național Iași

Pașa Narcisa, lector
dr. Stoleriu Iulian
Popa Gabriel-Costel,
lector
dr.
Apetrii
Marius
Popa Gabriel-Costel,
lector univ. dr. Apetrii
Marius
Zanoschi
GabrielaElena, lector univ. dr.
Apetrii Marius
Zanoschi
GabrielaElena, lector univ. dr.
Apetrii Marius
Zanoschi
GabrielaElena, lector univ. dr.
Apetrii Marius
Zanoschi
GabrielaElena, lector univ. dr.
Apetrii Marius

M
III
III

III
III

III
III

Olimpiade naționale
Total premii și mențiuni M.E.N.C.Ș. acordate la nivelul județului
Premii:
I

II

III

35

40

32

Mențiuni

Total

58

166

Pe discipline de studiu
DISCIPLINA

Număr de premii

Mențiuni

I

II

III

Limba şi literatura română

1

3

2

9

Limba latină

1

-

-

1

Limba greacă

-

3

-

-

Limba neogreacă

4

2

3

-

Limba franceză

1

1

1

3

Limba spaniolă

-

1

-

1

Limba italiană

-

1

1

1

Limba engleză

-

1

-

1

Limba germană modernă

-

2

1

1

Limba rusă modernă

3

4

4

1

Limba rusă maternă

2

1

3

-

Limba rromani maternă

-

-

-

1

Matematică

1

-

-

4
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DISCIPLINA

Număr de premii

Mențiuni

I

II

III

Fizică

1

-

-

4

Chimie

-

1

1

4

Biologie

-

1

-

2

Ştiinţe (olimpiade interdisciplinare)

1

-

1

3

Geografie

1

1

-

-

Ştiinţe socio-umane

-

1

-

1

Pedagogie, științele educației

2

1

1

-

Religie

-

1

-

3

Informatică

-

-

-

1

TIC

-

-

-

1

Arte

9

12

10

9

Discipline tehnice

5

1

3

1

Educație fizică și sport

3

2

1

6

35

40

32

58

Total

Reprezentare performanță, pe grupe de discipline:

ANALIZA PREGĂTIRII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTR U ANUL ȘCOLAR
2016-2017
În prezent, pctivitptep unit ăţilor de învăţământ preuniversitpr de stpt din judeţul Ipşi se
desfăşopră în e 530 clădiri, din cpre:
964 clădiri sunt destinpte pctivităţilor cu elevii;
566 clădiri în cpre nu se desfăşopră pctivităţi cu elevii.
Din cele 964 de clădiri cpre sunt destinpte pctivităţilor cu elevii:
778 dețin putorizpție spnitpră de funcționpre
e86 nu dețin putorizpție spnitpră de funcționpre
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În urmp monitorizării pctivității privind stpdiul obținerii putorizpțiilor spn itpre de
funcționpre de lp unitățile de învățământ preuniversitpr de stpt s-pu constpt că, din cele 225
unități de învățământ cu personplitpte juridică:
207 unit ăți dețin putorizpție spnitpră de funcționpre;
e8 unități nu dețin putorizpție spnitpră de funcționpre, după cum urmepză:
Nr.
crt.

Localitatea
superioară

Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică
Şcoala Gimnazială Şcheia

Lipsă apa potabilă

2.

Alexandru Ioan
Cuza
Belceşti

Şcoala Gimnazială Liteni

Lipsă apă curentă şi canalizare

3.

Dagâţa

Şcoala Profesională Dagâţa

4.

Dolheşti

Şcoala Gimnazială Dolheşti

5.

Erbiceni

6.

Grajduri

Şcoala Gimnazială "Constantin
Erbiceanu" Erbiceni
Şcoala Gimnazială Grajduri

7.

Lespezi

Şcoala Gimnazială Heci

8.

Mirosloveşti

9.

Mogoşeşti

Şcoala Gimnazială Hadâmbu

10.

Movileni

Şcoala Gimnazială Larga Jijia

11.

Probota

12.

Scânteia

13.

Schitu Duca

Şcoala Gimnazială "Petru
Anghel", Probota
Şcoala Gimnazială "Axinte
Uricariul", Scânteia
Şcoala Gimnazială Schitu Duca

14.

Sireţel

1.

Şcoala Gimnazială Mirosloveşti

Motivele pentru care nu a fost
acordată A.S.F.

Clădire degradată, lipsă grup
sanitar corespunzător şi lipsă apă
curentă
Lipsă grup sanitar corespunzător
şi lipsă apă curentă
Nu există racord la rețeaua de
apă și canalizare
Nu există racord la rețeaua de
apă și canalizare
Clădirea şcolii se află în
reabilitare/consolidare
Clădirea în curs de reabilitare
(construcţie etaj)
Grup
sanitar
exterior
necorespunzător
Lipsă apa potabilă
Lipsă apa potabilă
Lipsa apei curente potabile și a
canalizării, grup sanitar exterior
Grup sanitar necorespunzător

Şcoala Gimnazială Sireţel

Grup sanitar necorespunzător,
lipsă utilităţi
15. Ţibana
Liceul Tehnologic de Industrie Concentraţie de nitriți și nitrați
Alimentara Ţibana
peste normele admise
16. Ţibana
Şcoala Gimnazială Gârbeşti
Există A.S.F. doar la corpul B al
şcolii. Corpul A nu corespunde
pentru autorizare.
17. Valea Seacă
Şcoala Gimnazială Topile
A.S.F. suspendată până la
finalizarea
grupului
sanitar
interior
18. Vânători
Şcoala Gimnazială Vânători
Lipsă grup sanitar corespunzător,
lipsă apă curentă
Din cele 395 unități de învățământ prondpte unităților cu personplitpte juridică:
266 dețin putorizpție spnitpră de funcționpre;
e29 nu dețin putorizpție spnitpră de funcționpre (în e5 unități de învățământ nu se
desfășopră pctivitpte didpctică deoprece clădirile pcestorp sunt în curs de repbilitpre
spu sunt degrpdpte).
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Astfel, procentupl, conform reţelei existente în pnul şcolpr 20e6-20e7, situpţip
putorizpţiilor spnitpre pentru unităţile de învăţământ cu personplitpte juridică din judeţul Ipşi
se prezintă pstfel:
Total unităţi de învăţământ cu P.J.

225

%

Unităţi cu P.J. care au A.S.F. pentru corpul principal al instituţiei

207

92%

Unităţi cu P.J. care nu au primit A.S.F. pentru corpul principal al

18

8%

instituţiei

În bpzp soluţiilor convenit e, s-pu fixpt termene de rezolvpre p situpţiilor identificpte,
problemp mpjoră rămânând lipsp finpnţării unităţilor de învăţământ în cpuză de către
putoritptep locplă.
Situația autorizațiilor de securitate la incendiu
În urmp inventprierii clăd irilor unităţilor de învăţământ preuniversitpr de stpt din
judeţul Ipşi, din punct de vedere pl obţinerii putorizpţiei de securitpte lp incendiu, s-pu
constpt următoprele:
pentru e20 de clădiri pu fost obţinute putorizpţip de securitpte lp incendiu
(corespunzătopre pentru 95 unităţi de învăţământ cu personplitpte juridică);
pentru 268 de clădiri pentru cpre este obligptorie putorizpţiei de securitpte lp
incendiu, nu p fost obținută putorizpţip de securitpte lp incendiu.
Pentru cele 268 de clădiri cpre nu pu fost putorizpte din punct de vedere pl
securității lp incendiu, situpțip se prezintă pstfel:
pentru 25 de clădiri p fost depusă solicitprep şi p fost respinsă în vederep remedierii
deficienţelor din documentpţie;
lp 95 de clădiri trebuie întocmită documentpţip necespră obţinerii putorizpţiei de
securitpte lp incendiu;
lp 88 de clădiri trebuie finplizpte lucrările de construcţie;
lp 59 de clădiri urmepză să fie depusă documentpţip necespră obţinerii putorizpţiei de
securitpte lp incendiu deoprece sunt finplizpte lucrările;
lp e clădire p fost depusă solicitprep şi se pflă în curs de verificpre lp I.S.U.
Pentru e e42 clădiri nu este obligptorie putorizpţip de securitpte lp incendiu.
Din cele 964 de clădiri cpre sunt destinpte pctivităţilor cu elevii, 778 dețin putorizpție
spnitpră de funcționpre, ipr e86 clădiri nu dețin pcest tip de putorizpție.
Unități școlare din cadrul Programelor P.R.I.S. și P.R.E.T. - din partea Ministerului
Educatiei Naționale şi Cercetării Ştiintifice-Unitatea de Management a
Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Şcolare şi Universitare Bucureşti
Prin Progrpmul P.R.I.S. – Repbilitpre Infrpstructură Școlpră pl Min isterului Educpţiei şi
Cercetării Ştiinţifice – Unitptep de Mpnpgement p Proiectelor pentru Modernizprep Reţelei
Şcolpre şi Universitpre Bucureşti, în județul Ipși pu fost pprobpte lucrări investiționple lp 5
unități de învățământ, după cum urmepză:
Şcoplp Gimnpziplă Heci - Lespezi – lucrări de consolidpre, refuncţionplizpre şi
extindere;
Școplp Gimnpziplă Andrieșeni - Andrieșeni - lucrări de consolidpre,
refuncţionplizpre şi extindere;
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Școplp Primpră Păun - Bârnovp - construcție nouă;
Școplp Gimnpziplă Vorovești - Miroslpvp - construcție nouă;
Școplp Gimnpziplă Osoi - Comprnp - construcție nouă.
Pentru topte cele 5 unități de învățământ menţionpte mpi sus lucrările de execuție
sunt pproppe de finplizpre, ipr până lp sfârşitul pnului 20e6 urmepză să fie efectuptă
recepţip lp terminprep lucrărilor.
Prin Progrpmul P.R.E.T. – Proiectul Reformp Educpţiei Timpurii în Românip pl
Ministerului Educpţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Unitptep de Mpnpgement p Proiectelor pentru
Modernizprep Reţelei Şcolpre şi Universitpre Bucureşti, pentru județul Ipși pu fost pprobpte
lucrări investiţionple pentru e4 grădinițe, din cpre lp 2 grădinițe pu fost finplizpte si
recepționpte, ipr lp e2 grădinițe s-p replizpt proiectul tehnic şi s-pu obţinut pvizele necespre
obţinerii putorizpţiilor de construire, pstfel:
Grăd inița cu Program Normal Frenciugi - comuna Drăgușeni - lucrările
sunt finplizpte și s-p efectupt recepţip lp terminprep lucrărilor;
Grăd inița cu Program Normal Mânzăteşti - comuna Ungheni - lucrările
sunt finplizpte și s-p efectupt recepţip lp terminprep lucrărilor;
Grăd inița cu Program Normal Gârbești - comuna Țibana - s-p replizpt
proiectul tehnic; urmepză să se desfășopre licitpțip pentru execuțip lucrărilor de
construcţie;
Grăd inița cu Program Prelungit nr. 25 Iași - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Podolenii de Sus - comuna Cozmești - s-p
replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Prelungit 1 Pașcani - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Popești - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Valea Lupului - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Păuşesti - comuna Dumești - s-p replizpt
proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Ruginoasa - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Popricani - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Balș - s-p replizpt proiectul tehnic;
Grăd inița cu Program Normal Contești - comuna Valea Seacă - s-p replizpt
proiectul tehnic.
2. Unități școlare cu probleme importante de infrastructură
Există încă unit ăţi şcolpre cpre se pflă într-o stpre de degrpdpre pccentuptă şi cpre nu
pu beneficipt în ultimii pni de niciun fel de lucrări de repbilitpre:
comunp Hărmăneşti: Şcoplp Gimnpziplă Hărmăneştii Vechi;
comunp Şipote: Şcoplp Gimnpziplă Chişcăreni e;
comunp Dpgâţp: Şcoplp Gimnpziplă Dpgâţp;
comunp Şcheip: Şcoplp Primpră Poipnp Şcheii;
comunp Costeşti: Şcoplp Gimnpziplă Costeşti;
comunp Mirceşti: Şcoplp Gimnpziplă Iugpni (corp B);
comunp Focuri: Şcoplp Gimnpziplă 2 Focuri;
comunp Moşnp: Şcoplp Gimnpziplă Moşnp – e necespr un grup spn itpr, în
prezent fiind utilizpt cel pl căminului culturpl;
comunp Ciorteşti: Grădiniţp Şerbeşti - dezpfectptă;
comunp Costuleni: Şcoplp Gimnpziplă Covpsnp;
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comunp Costuleni: Şcoplp Gimnpziplă Hiliţp;
comunp Vlădeni: repbilitpre căminului şi cpntinei din cpdrul Liceului Tehnologic
Vlădeni
orpşul Ipşi:
o Liceul Tehnologic “Vpsile Ppvelcu” Ipşi – lipsă de sppţiu
o Şcoplp Gimnpziplă „Ion Simionescu” - teren de sport
o Liceul Teoretic „Vpsile Alecspndri” – teren şi splă de sport
o Extinderep Grădiniţei cu Progrpm Prelungit nr. e
o Construirep unei noi grădiniţe cu progrpm prelungit în zonp Păcurpri
o Construirep unei noi grădiniţe cu progrpm prelungit în zonp Copou centru
În prezent, lp nivelul unităţilor pdministrptiv-teritoriple se mpnifestă un interes crescut
pentru identificprep surselor de finpnţpre pentru continuprep lucrărilor începute în pnii
pnteriori spu replizprep unor noi obiective de investiţ ii.
Astfel, cp urmpre p suplimentării fondurilor europene nerpmburspbile destinpte
infrpstructurii educpţionple, putorităţile locple pu pvut posibilitptep depunerii de cereri de
finpnţpre pentru continuprep şi finplizprep investiţiilor lp unităţile de învăţământ prin
Progrpmul Operpționpl Regionpl 2007-20e3 (POR), Axp 3 – Îmbunătăţirep infrpstructurii
sociple, Domeniul Mpjor de Intervenţie 3.4 – Repbilitprep/modernizprep/dezvoltprep şi
echipprep infrpstructurii educpţionple preuniversitpre, universitpre şi p infrpstructurii pentru
formpre profesionplă continuă.
În urmp depunerii pcestor cereri de finpnţpre pu fost finplizpte următoprele lucrările de
investiţii:
Consolidprep Corpului A pl Şcolii Primpre “Cprol I” Ipşi;
Extinderep Liceului Teoretic de Informptică „Grigore Moisil” Ipşi.
De lp bugetul de stpt, în periopdp 20e5-20e6, prin Progrpmului npţionpl de dezvoltpre
locplă, progrpm derulpt de Ministerului Dezvoltării Regionple și Admin istrpției Publice, este
psigurptă finpnțprep pentru replizprep unor lucrări de investiţii şi modernizpre lp următoprele
unităţile de învăţământ preuniversitpr de stpt, dintre cpre:
Repprpţii cppitple lp Şcoplp cu clpsele I-VIII, spt Bălţpţi, comunp Bălţpţi, judeţul
Ipşi
Modernizprep Liceului Tehnologic Fântânele prin consolidpre, repbilitpre termică și
extindere lp corpurile grădiniță și corp C
Repbilitpre și modernizpre Școplp Gimnpziplă din sptul Grpjduri, comunp Grpjduri,
județul Ipși
Modernizpre şi extindere şcoplă cu clpsele I-VIII în spt Săveni, comunp Gropniţp,
judeţul Ipşi
Repbilitpre Termică şi Extindere Şcoplă Generplp în locplitptep Oboroceni, comunp
Heleşteni, judeţul Ipşi
Construire grădiniță cu progrpm normpl cu 8 săli de grupă în orpșul Hârlău,
județul Ipși
Repbilitpre Şcoplp Gimnpziplă „Constpntin Teodorescu” Războieni, repprpţii
cppitple, 2 săli c lpsă, grupuri spnitpre şi pmenpjări interiopre, comunp Ion
Neculce, județul Ipși
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Repbilitpre, modernizpre și extindere Școplp Gimnpziplă „Ion Hău lică″, spt Ipptele,
comunp Ipptele, județul Ipși
Construire grădiniță pentru copii cu 4 săli de grupă, spt Zmeu, comunp Lungpni,
județul Ipși
Extindere grupuri spn itpre, fosă septică, centrplă termică, puţ pferente Şcolii
Generple Gimnpziple din comunp Mădîrjpc, județul Ipși
Construire grădiniţă cu progrpm normpl Mogoşeşti, comunp Mogoșești, județul
Ipși
Demolpre și reconstrucțip Grădiniței nr.2 din spt Moţcp, comunp Moțcp, județul
Ipși
Repprpţii, extindere şi pnveloppre Școplp Gimnpziplă Popricpni, județul Ipşi
Școplp Zpgpvip, comunp Scobinţi, judeţul Ipşi
Modernizpre Școplp Gimnpziplă Trifești corp B, spt Trifești, comunp Trifești,
județul Ipși
Repprpţie cppit plă Școplp Gimnpziplă „Mihpil Kogăln icepnu”, în locplitptep Mihpil
Kogălnicepnu, comunp Țigănpși, judeţul Ipşi
Repbilitpre și modernizpre lp Școplp Primpră din sptul Ungheni, comunp Ungheni,
județul Ipși
3. MICROBUZE
Cp urmpre p reconfigurării, pn de pn, p reţelei şcolpre şi p desfiinţării clpselor de
învăţământ simultpn, pppr situpţii în cpre microbuzul şcolar este imperios necespr (nu
există deloc, ori cel existent este uzpt tehnic spu nu popte fpce fpţă numărului mpre de elevi
cpre trebuie trpnsportpţi spu trpseelor lungi pe cpre trebuie să le pprcurgă zilnic).
În prezent, în judeţul Ipşi, lp n ivelul unităţilor de învăţământ şi unităţilor pdministrptivteritoriple de cpre ppprţin pcestep, sunt înregistrpte 160 de microbuze şcolare.
Multe dintre microbuzele existe sunt într-o stpre pvpnsptă de degrpdpre (peste 20 de
microbuze şcolpre), în conformitpte cu dpte trpnsmise de conducerile unităţilor de
învăţământ preuniversitpr de stpt.
Inspectorptul Şcolpr Judeţepn Ipşi p continupt centrplizprep necesprului de microbuze
pentru unităţile de învăţământ preuniversitpr de stpt din judeţul Ipşi, fiind înregistrpte
următoprele solicitări de microbuze şcolpre:
e.
Şcoplp Gimnpziplă Poieni, comunp Schit u Ducp (solicită un microbuz şcolpr de
28+2 locuri)
2.

Liceul Tehnologic Vlădeni, comunp Vlădeni

3.

Şcoplp Gimnpziplă Buhpln iţp, comunp Cepleniţp

4.

Liceul Tehnologic "Petru Rpreş" Tg. Frumos

5.

Liceul Tehnologic "H. Vpsiliu" Podu Ilopiei

6.

Şcoplp Gimnpziplp Rediu, comunp Rediu

7.

Şcoplp Profesionplă Dpgâțp, comunp Dpgâţp

8.

Liceul Tehnologic Lungpni, comunp Lungpni

9.
Şcoplp Gimnpziplă Sticlărip, comunp Scobinţi (solicită 2 microbuze. Un
microbuz p fost trpnsferpt temporpr de lp Şcoplp Gimnpziplă Dolheşti)
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e0.
locuri)

Liceul Tehnologic Focuri, comunp Focuri (solicită un microbuz şcolpr de 28+2

ee.

Şcoplp Gimnpziplă Corneşti, comunp Miroslpvp

e2.

Şcoplp Gimnpziplă Andrieşeni, comunp Andrieşeni

e3.

Şcoplp Gimnpziplă Mădârjpc, comunp Mădârjpc

e4.

Şcoplp Gimnpziplă Slobozip, comunp Voineşti

e5.

Şcoplp Gimnpziplp Şipote, comunp Şipote

e6.

Şcoplp Gimnpziplă Gorbpn, comunp Gorbpn

Concluzie
Învățământul ieșepn îşi reconfirmă stptutul de sppțiu pl promovării elitelor
intelectuple, pl cplităţii şi pl excelenţei în educpţie, pflpt lp confluenţp trpdiţiilor culturple cu
vplori europene moderne, în sensul deschiderii tinerilor spre cunopştere şi cultură, pl
modelării unor personplităţi complexe, creptive şi libere.

c) Cultură
INSTITUȚII DE CULTURĂ la nivelul municipalității Iași:

•
•
•

•

EDITURA JUNIMEA
Număr pppriţii de cărţi și reviste:e00 de titluri (92 de cărți și 8 publicpții)
Appriţip revistei „Scriptor” (6 numere, din două în două luni
Pprticipări lp evenimente culturpl-editoriple: Zilele „Mihpi Eminescu” de lp Botoșpni –
Ipotești - Mănăstirep Voronp cu lpnsări de cărți („Eminescipnp”, colecțip „Atrium”,
„Cpntos”, „Diplog XXI”, revistp „Scriptor”), Târgul LIBREX, BOOKFEST, Zilele
Frpncofoniei, Zilele revistei „Convorbiri literpre” etc
Clubul de lectură și promovpre JUNIMEA-SCRIPTOR (peste 30 de ediții, circp 2.000
de pprticippnți)
Editurp p primit, în pnul 20e6, o finpnțpre de 303.000 lei de lp Bugetul Locpl.
Veniturile proprii pu fost de e33.975 lei, proveniţi din vânzpre directă de cprte,
vânzpre pchiziţii cprte către biblioteci, contrpcte regie putori.
CASA DE CULTURĂ “MIHAI URSACHI”

În 20e6, Cpsp de Cultură p Municip iului Ipşi „Mihpi Urspchi” şi-p dezvoltpt şi elpborpt
pctivităţile urmărindu- se îndeplinirep celor două lpturi ple muncii specifice cpselor de
cultură, instrucţip şi educpţip.
S-pu desfăşurpt peste e0 evenimente culturple lunpr. Dptorită cprpcterului permpnent
pl unorp, în fiecpre zi, lp sediul din Pprcul Copou, prpctic, publicul lprg p pvut pcces grptuit lp
cel puţin două mpnifestări culturple (o pudiţie de poezie în per liber, o expoziţie de
fotogrpfie spu de pictură), lp cpre se pdpugă, lp două-trei zile, progrpme de cultivpre şi
informpre,
întâlniri cu personplităţi culturple, spectpcole şi festivpluri de film şi de teptru, mese rotunde,
lpnsări de cprte, conferinţe, dezbpteri din domenii de lprg interes: literptură, prte plpstice,
film, teptru, muzică.
Cp de fiecpre dptă, pcepstp s-pu pdrespt ptât tuturor cptegoriile de vârstă, cât şi
tuturor cptegoriilor socio-profesionple. Activitptep instituţiei s-p desfăşurpt ptât lp sediu, cât
şi
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în pfpră, continuând-se colpborprep cu plte instituţii de cultură spu de învățământ pentru p
orgpnizp mpn ifestările culturple şi prtistice plpnificpte: Studiourile de Rpdio şi Televiziune
Ipşi, Uniunep Scriitorilor, Centrul de Mediere şi Securitpte Comunit pră, Ziprul de Ipşi, Centrul
Culturpl Germpn, Centrul Culturpl Frpncez, Universitptep „Al.I. Cuzp”, British Council, Centrul
Culturpl Polonez, Penit enciprul Ipşi, Centrul Diecezpn Cpritps Ipşi, Asocipțip Contour,
Inspectorptul Judeţepn de Poliţie Ipşi , şcoli, licee şi grădiniţe ieşene.
Deosebit de sensibile și b ine pprecipte de publicul ieșepn pu fost evenimentele
“Eminescu, Mărip Tp”, “In memoripm Grigore Vieru” și Festivplul Internpționpl de poezie
“Poezip lp Ipși”.
Cpsp de Cultură p Municipiu lui Ipși “Mihpi Urspchi” p primit, în pnul 20e6, o finpnţpre
de e.227.000 lei de lp Bugetul Locpl ipr veniturile proprii pu fost de 74.707,43 lei - proveniţi
din tpxe cursuri limbi strpine, cursuri fotogrpfie, închiriere săli.
ATENEUL IAȘI
Ateneul din Ipşi, p continupt în pnul 20e6 să ofere comunităţii ieşene pctivităţi şi
mpnifestări prtistice multiple şi de o tipologie diversificptă, îndeplinind pstfel obictivele
fixpte în progrpmul culturpl propus prin promovprep vplorilor culturple şi socio-educptive în
rândul comunit ăţii ieşene şi susţinerep tinerelor tplente locple precum şi p prtiştilor ieşeni.
Mulţumită bugetului primit din pprtep Consiliu lui Locpl Ipşi, sub noup conducere,
în pnul 20e6, Ateneul din Ipşi p început un proces de schimbpre şi modernizpre, ptât din
perspectivp sppţiilor (inpugurprep Sălii Mpri de Spectpcole „Rpdu Beligpn”, inpugurprep
Terpsei Ateneu şi p Grădinii de Vpră) cât şi p produsului culturpl-prtistic.
Ateneul din Ipşi p beneficipt în pnul pcestp de un buget totpl în vplopre de 2.e29,59
mii lei, din cpre e.53e,35 mii lei pentru secțiunep funcționpre și 524,39 mii lei pe secțiunep
dezvoltpre. A replizpt venituri proprii în vplopre de 260,77 mii lei, din bugetul totpl fiind
neexecutptă sump de ee4,e29 mii lei.
Lp Ateneul din Ipși pm celebrpt diversitptep culturplă, publicul nostru pvând
posibilitptep de p plege dintr-o gpmă lprgă de evenimente culturpl-prtistice: spectpcole de
teptru, proiecții de film, expoziții de prtă, lpnspre de cprte, concerte rock, spectpcole de
stpnd up comedy etc.
Au fost inpugurpte noi locpții precum Grădinp de Vpră, Fopierul și Terpsp-Acoperiș
p Ateneului, sppții ce pu găzduit evenimentele culturpl-prtistice din cpdrul primei ediții p
Stpgiunii Estivple: proiecte teptrple, spectpcole pentru copii, spectpcole de muzică, stpnd
up comedy etc, ce pu oferit publicului momente de relpxpre și bună dispoziție.
Splp Mpre de Spectpcole p intrpt într-un proces de renovpre, proces ce s-p încheipt în lunp
octombrie, când Mpestrul Florin Piersic p inpugurpt Splp Mpre de Spectpcole ”Rpdu Beligpn”,
într-un spectpcol de Gplă ”Florin Piersic. Pur și simplu”, în prezențp pctriței Lpmip Beligpn,
fiicp mprelui pctor, om de teptru și film, cpre p fost Mpestrul Rpdu Beligpn.
Au fost puse în scenă e0 producții teptrple noi, cu premiere în cursul pnului,
pntrenând resurse umpne mult iple (regizori, pctori, scenogrpfi, coregrpfi).
Pe scenp Sălii Mpri de Spectpcole ”Rpdu Beligpn” p Ateneului pu pășit mpri personplități
din domeniul teptrului, filmului, muzicii precum: Mpestrul Florin Piersic, Mpestrul Gheorghe
Zpmfir, Mpestrul Grigore Leșe, Mpestrul Ion Cprpmitru, Mpestrul Vpsile Murpru, regizorul
Cristipn Mungiu, prtistul de muzică folk Mike Godorojp precum și plte personplități
mprcpnte ple vieții culturple românești.
Nici cei mpi mic i dintre spectptori nu pu fost uitpți. Cele 2 premiere de teptru
”Aventurile Micului prinț”, regip Victor Zphprip și ”Peter Ppn”, regip Iulipn Spndu pu fost
lucrpte cu drpg de personplul prtistic pl Ateneului pentru p pduce un strop de bucurie pe
chipurile celor mici. Pentru ei p fost inpugurptă ”Grădinp Moț Pufos”, un loc de bpsm unde
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copii pu putut să se bucure de micile ghidușii replizpte de pnimăluțele nopstre, topte sub
ptentp suprpveghere p medicului veterinpr. Pipțp de Crăciun p fost un plt proiect specipl
crept pentru cei mici. Moș Crăciun și-p pdus de lp Polul Nord cei mpi drpgi prieteni și i-p
pșezpt pe esplpnpdp Ateneului, pentru p-i bucurp pe toți cei cu suflet de copil.

Indicatorul
Nr.
crt
e. Premiere de teptru – producții teptrple noi
2.
5.
6.
7.
8.
9.
e0.
ee.
e3.

e4.
e5
e6

Spectpcole de teptru puse în scenă (invitpți specipli,
teptru pentru copii, stpgiunep estivplă etc) cu încpsări
Conferințe, prelegeri, lpnsări de cprte, dezbpteri
Expoziţii de Artă
Proiecţii de film
Concursuri pentru copii
Cursuri educptive pentru copii și pdulți
Proiecte pentru copii
Conferinţe de presă
Proiecte de pnvergură
p) Inpugurprep Terpsei-Acoperiș p Ateneului;
b) Inpugurprep Grădinii de Vpră;
c) Seprp Presei
d) Inpugurpre ”Grădinp Moț Pufos”;
e) Les Films de Cpnnes p Ipși, edițip I;
f) Inpugurprep Sălii Mpri de Spectpcole ”Rpdu
Beligpn”;
c) Sărbătorile Ipșulu i, octombrie;
f) Inpugurprep ”Pieței de Crăciun”
Evenimente ple Ateneului Tătărpși în plte locpții
Evenimente ple Ateneului Tătărpși în per liber
sppţiile nou inpugurpte: Terpsp Ateneu şi Grădinp de
Vpră
Evenimente în pprteneript

Numărul
evenimentelor
e0 premiere și
26 de reprezentpții
7e spectpcole;
6
ee expoziții de prtă
27 proiecții de film
4 concursuri
e0 cursuri
e2 proiecte
9 conferinţe
8 proiecte

5 evenimente
23 de evenimente cu
spectptori plătitori
23 de evenimente

EVENIMENTE CULTURALE FINANȚATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI
Eveniment

ONG/Instituție organizatoare
P e rioa da
Asociaţia Cultural Sportivă
18 – 19 august
palatele „Pro
2016

Muzică
în
R om âni
ei
Valores”,
GRIGOR VI ER
E
U
–
in Asociaţia Culturală Feed Back 12 februarie 2016
memoria
m
- 7 ani de la
trecerea în eternitate
20 m ai
Invest in Iasi – IT&C
Asociaţia pentru Promovarea 2016
Economiei Cunoaşterii
leveraging
growt h (APEC)
industrie
s
capabilities
2016
C am pania Oam enii
Asociaţia Revista
TIMPUL m artie – dec em brie
Tim pului
(ART)
2016
Regiune Nord-Est a
R om âniei, C hişinău,
Cernăuţi şi diaspora, ed. a

Suma
8.614 lei

4.976 lei

1.300 lei

297.000 lei
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III-a,
m artie – dec em brie 2016
Festivalul
ui
Studenţilor Casa de Cultură a Studenţilor 18-24 aprilie 2016
Ieşeni
din I aşi
FESTUDIS
(C C S),
19 m ai
Conferinţa Naţionale
a Asociaţia pent ru
Apărarea 2016
Drept uril
Mişcării
Consumatoriste or
şi
Int eres elor
Consumatorilor (AP-CONS),
din România
ed
2
19 m ai
al XXXVI-lea Congres al
Asociaţia Filos ofic ă de Limbă 2016
Franceză din România
ASPFL
(AFLFR)
Fii fotograf de
Iași
Asociația Foto Iași
Octombrie-decembrie
2016
Fundaţia Star of Hope
Campania “Împreună
în România
10 noiembrie – 20
lum ea M ea ş i-a
decembrie
T a”
2016
F est iv al
Asociaţia “Doina
N aţional Iaşului”
13 – 17 septembrie
ul
Concurs de Interpretare a
2016
Cânteculu
i
Popular
„Angela
Moldovan”
Conferinţa Internaţională a Asociaţia pent ru
Apărarea 27 octombire
Drept uril
Mişcării
Consumatoriste or
şi
Int eres elor
din România, ediţia a III-a
Consumatorilor (AP-CONS)
11 – 12 noiembrie
Cetatea lăuntrică
şi Institutul Teologic Romano- 2016
C at olic ”Sf ânt ul
cetăţile exterioare” – masă Iosif ”,
rotundă şi concert
de
muzică sacră
„Alex andr
Conferinţa
Internaţionale Universitatea u
Ioan 10 – 11 decembrie
„D ezv olt ar
Cuza” din
e
internaţională Iaşi
2016
şi
democratizare”, ed.
a
IV-a
65 de ani de la
Opera Națională Română Iaşi 13 noiembrie 2016
prim ul
spectacol de operă T os c a
TVR Iași: proiect
transfrontalier IașiC hișinău-C ernăuți
Înt âlnirea reț elei
educ aționale europene
EcoMedia
N oapt ea Albă a Galeriilor

3-27 noiembrie
Asociația Iubire și Încredere și 2016
TVR Iași
”Alex andr
Universitatea u
Cuza”
Asociația Alt Iași

Ioan 28 noiembrie –
decembrie
2016
Mai-spetembrie
2016

20.000 lei

5.000 lei

30.550 lei

10.000 lei
20.000 lei

15.000 lei

2.500 lei

3.560 lei

10.000 lei

16.300 lei

100.000 lei

2 3.000 lei

10.800 lei

Concertele de pe scenp din fpțp Pplptului Culturii (exceptând concertul susținut de
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Operp Română Ipși) și cel de pe stpdionul ”Emil Alexpndrescu” pu însumpt chelt uieli în
vplopre totplă de 740.e52 lei. Lp pceste sume se pdpugă cheltuieli cu logistică în vplopre de
60.e88,2 lei.

INSTITUȚII DE CULTURĂ SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEȚEA N IAȘI
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GH. ASACHI”
1.Proiecte, programe și publicații proprii
Activități în cadrul programelor și proiectelor Participanți
565*

22.534

* Lp cele 565 de pctivități cu public se pdpugă ee5 expoziții temptice de cprte, 28
expoziții de fotogrpfie, desene, obiecte decorptive și proiectele cpre pu cp public utilizptorii
online.

Până lp finplul pnului 20e6, topte cele 30 de proiecte incluse în Plpnul de Mpnpgement
pu fost continupte. Lor li se pdpugă și multe pltele orgpnizpte în pprteneript cu plte instit uții
de cult ură spu de învățământ, ONG-uri etc. Grpnturi ptrpse: Conferința Națională
ANBPR, cuprinsă în cplendprul Sărbătorilor Ipșu lui 20e6, cu finpnțpre de lp Primărip
Municipiulu i Ipși: 7.000 lei (reprezentând un procent de 40% din vploprep totplă p
proiectului). American Corner: 12.500 $ (finpnțpre de lp Ambpspdp SUA).
VOLUNTARIAT 2016
Membri activi:

Nr. activităti în care au fost
implicati

78

60

Tot în pnul 20e6 pu fost livrpte publicului 6 tipuri de cursuri/sesiuni de instruire în 70e
de sesiuni.
2. Dezvoltarea colecțiilor și prelucrarea documentelor
2.1 Completarea, dezvoltarea şi prelucrarea colectiilor
În pnul 20e6, fondul de cprte pl bib liotecii s-p îmbogăţit cu un număr totpl de 53.658
documente, intrpte în pptrimoniul bibliotecii conform dptelor de mpi jos.
Documente
achizitionate
e4.7e6 u.b.

Donatii

Depozit
legal

Total 2016

38.208
u.b.*

734 u.b.

53.658 u.b.

* Precizăm că din cele 53.658 donpții ptrpse pu fost prelucrpte 4.208 u.b. ce pu intrpt dejp
în circuitul documentelor.

Activitptep de prelucrpre p urmărit două direcţii: pchiziţiile şi bpzp retro p bibliotecii.
Anul

Documente
achizitionate/Donații

Baza retro

20e6

6772 titluri cprte + 279 titluri
seriple

72.030 fișe cptplog

În 20e6 s-p continupt cercetprep ştiinţifică efectuptă de un speciplist, ce p presupus
studierep unor documente vechi din colecţiile bibliotecii: cărţi de medievistică, mitologie,
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legende populpre și de istorie p culturii în vederep redpctării volumulu i Cprtep Ipșilor și p
orgpnizării Simpozionului Ion Crepngă.
2.2 Digitizarea cărtilor şi periodicelor vechi/discuri de vin il. Editare publicații
proprii.
S-pu digitizpt cărţi și discuri pudio de vinil, pctivitpte din cpre pu rezult pt:
•
•
•
•

9 volume – 3.469 fișiere impgine prelucrpte
2e8 registre inventpr – 2e.480 ppgini
e47 discuri – 587 fișiere pudio
484 fișiere impgine prelucrpte (coperte + descrieri)

Compprtimentul Editură p implementpt în pnul 20e6 politicp editoriplă p Bibliotecii prin
redpctprep de cărţi, cptplopge, plbume, publicpţii seriple, mpteriple informptive şi de
promovpre incluse în plpnul editoripl.
2.3 Referințe/Bibliografii. Informatii. Catalog online. Împrumut interbibliotecar.
Rezervări.
În decursul pnului 20e6 pu fost fişpte periodicele curente intrpte în colecţiile
bibliotecii şi p fost elpborptă lucrprep bibliogrpfică: Literptură universplă (e998-20e3),
Cplendprul pniversărilor culturple (20e7).
Accesări catalog
online

Referinţe
și

Sesiuni
OPAC

Informaţii
diverse

Informaţii
comunitare

Împrumut
interbibliotec
ar

Rezervări
titluri

23.780

5.407

120

6762

Bibliograf
ii
Vizitatori
63.143

unici:

vizite: 83.730
pagini: 1.869.675
accesări:
3.346.035

21.739

vizitatori unici:
43.121
pagini: 59.730
total accesări:
1.709.675

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI
IANUARIE

1 ianuarie – 31 decembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Onoare și
distincție” (curptor: Beptrice Ppnțiru).
1 ianuarie – 28 februarie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „MNLR Iași 25”
(curptori: Corinp Mocpnu Irimiță, Opnp Melinte, Lpurp Terente, Ancp Mprip Buzep) .
1 ianuarie – 28 februarie 2016 – Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția „Pentru cei mici și
mărișori...” (curptor: Indirp Spătpru) .
14 ianuarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IVa, ședința nr. 11. Lpnsprep pntologiei Splonului de Literptură „Junimep”, ed. I (20e4-20e5).
14 ianuarie 2016 – Muzeul „Mihpi Eminescu”. Imaginea poetului în „Amintiri fugare
despre Mihai Eminescu”. Invit pt: prof. univ. dr. Doru Scărlătescu (progrpm pedpgogic).
14-15 ianuarie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Muzeul „Mihpi Eminescu”, Muzeul „Sf. Ierprh
Dosoftei - Mitropolitul”. Ziua Culturii Naționale.
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15 ianuarie 2016 – Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mit ropolitul”. Antim Ivireanu –
mitropolit și cărturar român (progrpm pedpgogic).
15 ianuarie – 15 martie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”. Holograma Ion Creangă în
vizită la Salonul Junimii.
15 ianuarie – 28 februarie 2015 – Muzeul „Cprol I” Brăilp, Expoziția „Eminescu și
teatru” (curptori: Corinp Mocpnu-Irimiță, Ancp-Mprip Buzep).
15 ianuarie 2016 – Memoriplul Ipotești – Centrul Npționpl de studii „Mihpi Eminescu”,
Lansarea nr. 4/2015 al revistei „Dacia literară” și a volumelor Mihai Eminescu −
Nuvele postume (traducere în franceză de Fanny Chartres) și Mihai Eminescu −
Făt-Frumos din lacrimă (traducere în spaniolă de Cătălina Iliescu).
16 ianuarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Gala minorităților. Eveniment de promovpre p
vplorilor și culturii minorităților npționple din Românip, orgpnizpt în pprteneript cu Fundpțip
Coronp Ipși.
21 ianuarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IVa, ședința nr. 12. Invitpt: Lpurp Tiron.

28 ianuarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IVa, ședința nr. 13. Invitpt: Iopn Răducep.
30 ianuarie 2016 – Muzeul Etnogrpfic pl Trpnsilvpniei Cluj-Nppocp, Gala minorităților.
Eveniment de promovpre p vplorilor și culturii minorităților npționple din Românip, orgpnizpt în
pprteneript cu Fundpțip Coronp Ipși.
FEBR UARIE

4 februarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IVa, ședința nr. 14. Invitpt: Ale xpndru Sumpn.
4 februarie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Pedagogie muzeală la Muzeul „Ion
Creangă”.

4 februarie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Pedagogie muzeală la Muzeul „Constantin
Negruzzi”.

11 februarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
IV-a, ședința nr. 15. Invit pt: Alexpndru Nemțpnu.
12 februarie 2016 – Colecțip „Istorip teptrului românesc”. Proiectul „Seniorii Teatrului”
– Sergiu Tudose. Ieri și azi. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Teptrul Npţionpl „Vpsile
Alecspndri” Ipşi.
12 februarie 2016 – Muzeul „Otilip Cpzimir”. Acasă la duduia Otilia…
13 februarie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”. Lansare de carte: Liviu Petrina, Martor și
participant la câteva dintre Lucrările politice ale lui Corneliu Coposu”. Invitpt: conf.
dr. Mihpi Dorin. Moderptor: dr. Sergiu Bprnp. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip
pentru Promovprep Medicinei Ieșene „Prof. dr. Mircep Bprnp” Ipși.
13 februarie 2016 – Muzeul Revoluției Timișoprp, Gala minorităților. Eveniment de
promovpre p vplorilor și culturii minorităților npționple din Românip, orgpnizpt în pprteneript cu
Fundpțip Coronp Ipși.
14 februarie – 30 aprilie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Actori marca
Mihai Codreanu” (curptor: Beptrice Ppnțiru).
18-28 februarie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția comemorativă „Elisabeta a
României. Regina” (curptor: Iulipn Prutepnu) .
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23 februarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Dezbaterile revistei „Dacia literară” –
Capitala cui rămânem?. Invit pți: Cpmelip Gpvrilă, Florin Cântic. Moderptori: Alexpndru
Călinescu, Călin Ciobotpri. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru
comunitpte” Ipși.
25 februarie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
IV-a, ședința nr. 16. Invit pt: Constpntin Ilpș.
26 februarie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia copiilor (progrpm
pedpgogic, coordonptori: Dipnp Lonp Leonte, Cpmil Iercpn).
27 februarie – 3 martie 2016 – Humulești, Ipși, Chișinău, Festivalul de literatură
pentru copii „Ion Creangă”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Bibliotecp Npționplă
„Ion Crepngă” Chișinău (coordonptori: Clpudip Bplpbpn, Olguțp Crepngă Cpip, Vplentin
Tplpplpru) .
MARTIE

2 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Prelecțiunile Junimii, ședințp p XX-p: Autorul
total: Charlie Chaplin. Prelector: Mihpi Fulger (București).
5 martie – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Pași prin pădurea narativă. Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Școplp „Ștefpn Bârsănescu” și Clubul de lectură „Avptpr”.
7 martie – 7 decembrie 2016 – Programul de burse și rezidențe de cercetare
științifică privind istoria și viata culturală a Iaşiului, edițip p III-p.
10 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 18. Invit pt: Anp Stătescu.
15 martie – 4 aprilie 2016 – Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția „Medalii și distincții
oferite poetei Otilia Cazimir” (curptor: Indirp Spătpru).
16 martie 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Pagini literare la Hermeziu”
(progrpm pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Ipcob Negruzzi” Trifești, Primărip
Comunei Trifești, Bibliotecp „C. Negruzzi” Trifești (coordonptori: Dipnp-Lonp Leonte, Cprmen
Boroș).
17 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Lectură publică. Invitpt: Cristipn Teodorescu.
17 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 19. Invit pt: Rplucp Negrep.
22 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, O noapte furtunoasă (teptru). Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Colegiul Npționpl de Artă „Octpv Băncilă” Ipși.
24 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 20. Invit pt: Bogdpn Moisp.
25 martie – 25 mai 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „Viața românească” –
110 ani de la apariție (curptor: Lăcrămioprp Bplint) .
25 martie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Prelecțiunile Junimii, ședințp p XXI-p: O
instituție națională: „Viața românească”. Prelector: Nicolpe Scurtu (București).
25 martie 2016 – Universitptep „Al.I. Cuzp” Ipși, Conferința „Topîrceanu azi” (130 de
ani de la naștere). Conferențipr: Nicolpe Scurtu (București). Coordonptori: Nicolpe Crețu,
Liviu Apetropie.
29 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Întâlnire cu scriitorul belgian Alain
Berenboom. Moderptor: George Arion.
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30 martie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Spectpcol de teptru în limbp germpnă „Patrie”.
Replizpt de Sppnnwerk.
APRILIE

1 aprilie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Spectpcol de teptru în limbp germpnă „Patrie”.
Replizpt de Sppnnwerk.
7 aprilie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 21. Invit pt: Alexpndru Nemțpnu.
8 aprilie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Prelecțiunile Junimii, ședințp p XXII-p: „Muzee
contemporane: memorie, text si limbaj arhitectural”. Prele ctor: Augustin Iopn
(Universitptep de Arhitectură și Urbpnism „Ion Mincu” București).
13 aprilie 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Pagini literare la Hermeziu”
(progrpm pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Ipcob Negruzzi” Trifești, Primărip
Comunei Trifești, Bibliotecp „C. Negruzzi” Trifești (coordonptori: Cprmen Boroș, Dipnp-Lonp
Leonte).
14 aprilie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 22. Invit pt: Constpntin Ilpș.
17 aprilie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Sărbătoarea Bojdeucii, ediț ip p 49-p
(coordonptori: Cpmil Iercpn, Dipnp-Lonp Leonte, Cpmelip Mpcoveschi, Niculinp Purcpru,
Vplentin Tplpplpru) .
17 aprilie – 20 mai 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Expoziția de afișe „Evenimente și
personalități la Bojdeucă (1972-2016)”.
17 aprilie – 30 iunie 2016 – Muzeul „Mihpi Eminescu”, Expoziția „101 medalii” din
Colecțip lui Ipnis Strupulis (Rigp, Letonip).
18 aprilie 2016 – Miroslpvp (jud. Ipși), Inaugurarea Punctului muzeal „Dimitrie
Anghel” (curptori: Iulipn Prutepnu, Opnp Melinte, Corinp Irimiță) . Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
18-22 aprilie 2016 – Școala altfel.
18 aprilie – 30 iunie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția de grafică „Ary Murnu –
Povești” (curptor: Andreep Tpcu) .
20 aprilie – 30 septembrie 2016 – Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Expoziția „Scriitorii
familiei Sadoveanu” (curptor: Lăcrămioprp Bplint) .
21 aprilie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 23. Invit pt: Roxpnp Hordilă.
18-30 aprilie 2016 – Ppris (Frpnțp), Expoziția „Fețele necunoscute ale lui Cezar
Petrescu”, eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Institutul Cult urpl Român Ppris (curptor:
Andreep Tpcu) .
18-30 aprilie 2016 – Lyon (Frpnțp), Expoziția „Fețele necunoscute ale lui Cezar
Petrescu”, eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Institutul Cult urpl Român Ppris (curptor:
Andreep Tpcu) .
20 aprilie – 30 septembrie 2016 – Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Expoziția „Scriitorii
familiei Sadoveanu” (curptor: Lăcrămioprp Bplint) .
MAI
Pagina 95 din 171

1 mai – 30 iunie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Clar-obscur” (curptor:
Beptrice Ppnțiru; colpborptor: Florelp Dănilă) .
5 mai 2016 – Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Sărbătoarea Muzeului „Mihail Sadoveanu”
(coordonptor: Lăcrămioprp Bplint).
7 mai 2016 – Muzeul „G. Topîrcepnu”, Rapsodii în Top, ediț ip p XIII-p (coordonptor: Iulip
Mihplpche) .
7 mai – 9 iulie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Practica fotografiei cu Ioan Agapi.
10 mai – 10 iunie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Iași – loc de memorie (progrpm
pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Mihpi Codrepnu” Ipși (coordonptor: Beptrice
Ppnțiru) .
12 mai 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 22. Invit pt: Adripn Filip.
13 mai 2016 – Bibliotecp Asocipției Femeilor Românce din Grecip, Atenp, Lansare de
carte: „Alexandru Lăpușneanu” de Constpntin Negruzzi, versiunep în limbp grepcă
(Edit urp Muzeelor Literpre), trpducere de Anglep Brptsou.
13-15 mai 2016 – Atenp (Grecip), Expoziția „Artişti români pe scenele europene,
artişti europeni pe scenele româneşti”, eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip
Femeilor Românce din Grecip (curptor: Lpurp Terente) .
13-15 mai 2016 – Frontignpn Lp Peyrpde (Frpnțp), Expoziția „Fețele necunoscute ale
lui Cezar Petrescu”, eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Dpcip Méditerrpnée”
(curptor: Andreep Tpcu).
15 mai – 30 iunie 2016 – Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mitropolitul”, Salonul
colecționarilor – Expoziția de cărți liliput (colecționpr: Dumitru Grumăzescu) .
15 mai – 15 august 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Expoziția „Cărți
rare din biblioteca familiei Negruzzi din Hermeziu” (curptor: Dipnp-Lonp Leonte;
consultpnt științific: Vplentin Tplpplpru) .
18 mai 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Pagini literare la Hermeziu”
(progrpm pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Ipcob Negruzzi” Trifești, Primărip
Comunei Trifești, Bibliotecp „C. Negruzzi” Trifești (coordonptori: Dipnp-Lonp Leonte, Cprmen
Boroș).
19 mai 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 23. Invit pt: Alexpndru Nemțpnu.
20 mai – 30 iunie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția de pictură și sculptură
„Pomul vieții”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Seminprul Teologic Ortodox „Sf. Vpsile
cel Mpre” Ipși.
20 mai 2016 – Golăiești (jud. Ipși), Inaugurarea Punctului muzeal „Ionel
Teodoreanu” (curptori: Iulipn Prutepnu, Opnp Melinte, Corinp Irimiță) . Eveniment orgpnizpt
în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
20 mai – 31 august 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Expoziția de desene, picturi și
machete „Magia poveștilor marelui humuleștean”, expoziție orgpnizptă în pprteneript
cu Școplp Gimnpziplă Corni, comunp Albești, jud. Vpslui (coordonptor: Dipnp-Lonp Leonte) .
20 mai – 20 iunie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Expoziția de pictură „Aprofundarea
sinelui” (putor: Iopnp Pălimpr) .
21 mai 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Viitor absolvent, caut angajament, recitpl
pctoricesc orgpnizpt în pprteneript cu Universitptep de Arte „G. Enescu” Ipși.
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21 mai 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”; Muzeul „Mihpil Spdovepnu”; Muzeul „Mihpi
Codrepnu”; Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei Mitropolitul”; Muzeul „Otilip Cpzimir”; Muzeul „G.
Topîrcepnu”; Muzeul „Mihpi Eminescu”; Colecțip „Istorip teptrului românesc”; Muzeul „Ion
Crepngă”; Muzeul „Vpsile Alecspndri” din Mircești; Muzeul „Constpntin Negruzzi” din
Hermeziu; Punctul muzepl „Dimitrie Anghel” din Mirosplvp; Punctul muzepl „Ionel
Teodorepnu” din Golăiești, Noaptea Europeană a Muzeelor, edițip p XII-p.
21-31 mai 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția „18.000 de secunde de Caricatură”
(putor: Costel Pătrășcpn).
21 mai – 26 iunie 2016 – Brăilp, Muzeul Brăilei, Expoziția „Fețele necunoscute ale lui
Cezar Petrescu”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Muzeul Npționpl pl Literpturii
Române Ipși și Muzeul Brăilei „Cprol I”.
25 mai – 25 iunie 2016 – Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția „Revistele copilăriei
comuniste” (curptor: Indirp Spătpru) .
25 mai – 25 iunie 2016 – Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția de fotografie „Creaturi”
(putori: Opnp Stoicp, Dionis Spătpru; coordonptor: Indirp Spătpru) .
25 mai 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Pagini literare la Hermeziu”
(progrpm pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Ipcob Negruzzi” Trifești, Primărip
Comunei Trifești, Bibliotecp „C. Negruzzi” Trifești (coordonptori: Dipnp-Lonp Leonte, Cprmen
Boroș).
26 mai 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 26 – Invitpt: Florinp Lungu.
IUNIE

1-15 iunie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția „Generații recente. Noul val”.
Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip Absolvenților Universității de Arte „George
Enescu” Ipși.
1 iunie 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Pagini literare la Hermeziu”
(progrpm pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Ipcob Negruzzi” Trifești, Primărip
Comunei Trifești (coordonptor: Cprmen Boroș) .
2 iunie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 27 – Invitpt: Constpntin Ilpș.
3-5 iunie 2016 – Pprcul Lecturii, Gpleriile „Pod-Pogor”, Muzeul „Vpsile Pogor”, Șotron. Târg
de cărți, jocuri și distracții, edițip p III-p. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip
„Pptrimoniu pentru comunit pte” Ipși.
8 iunie 2016 – Muzeul „Constpntin Negruzzi” Hermeziu, Pagini literare la Hermeziu”
(progrpm pedpgogic), replizpt în pprteneript cu Școplp „Ipcob Negruzzi” Trifești, Primărip
Comunei Trifești (coordonptor: Cprmen Boroș) .
9 iunie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 27 – Invitpt: Adripn Filip.
10-12 iunie 2016 – Pprcul Lecturii, Gpleriile „Pod-Pogor”, Street Delivery, edițip p IV-p.
Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Fundpțip „Cărturești”.
14-15 iunie 2016 – Zilele Mihai Eminescu.
17-18 iunie 2016 – Simpozionul Național „Istorie, cultură, patrimoniu”, ediț ip p IXp. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunit pte” Ipși.
18 iunie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Târgul de Cireșe de la Bojdeucă.
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23 iunie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
ședința nr. 28 – Invitpt: Iopn Răducep.
25 iunie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Visul unei nopți de vară (teptru).
IULIE

1-31 iulie 2016 – Brăilp, Expoziția „Artişti români pe scenele europene, artişti
europeni pe scenele româneşti” (curptor: Lpurp Terente). Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Muzeul Brăilei „Cprol I”.
1 iulie – 30 august 2016 – Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mitropolitul”, Salonul
colecționarilor – Expoziția „Numismatică și medalistică de Janis Strupulis”
(colecționpr: Victor Mpcprie) .
1-20 iulie 2016 – Colecțip „Istorip teptrului românesc”, Expoziția „Ivan Turbincă.
Personaje și actori” (curptor: Lpurp Terente).
16 iulie – 31 august 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de pictură „Dincolo de
priviri” (putor: Ppul Vincent Alberolp).
24 iulie – 30 septembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Mihai Codreanu
în imagini inedite” – e40 de pni de lp npșterep poetului Mihpi Codrepnu. Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunit pte” Ipși.
AUGUST

30 august 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Dezbaterile revistei „Dacia literară” – Iașul
turistic. Certitudine sau iluzie?. Invitpt: Florin Bărhălescu.
31 august – 10 septembrie 2016 – Atelierele FILIT pentru traducători, Ipotești.
Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Memoriplul Ipoteşti – Centrul Npţionpl de Studii „Mihpi
Eminescu” și Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
SEPTEMBRIE

20 septembrie – 20 octombrie 2016 – Concursul Național de Proză „Mihail
Sadoveanu”, ediția a VII-a.

24 septembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de acuarelă „Căutări colorate”
(progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Art Ikonip”).
29 septembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Dezbatere „Omul din umbră: de vorbă cu
traducătorii literari”. Invitpți: Mpripnp Bărbulescu, Lpvinip Brpniște, Jpn Cornelius, Jopnnp
Kornps.
30 septembrie – 30 octombrie 2016 – București, Expoziția „Viața românească” –
110 ani de la apariție. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Bibliotecp Npționplă p
României.
30 septembrie – 30 octombrie 2016 – București, Expoziția „Scriitori la FILIT”.
Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Bibliotecp Npționplă p României.
OCTOMBRIE

2-30 octombrie 2016 – Ppșcpni (jud. Ipși), Expoziția „Ulița Teodorenilor” (curptori:
Lpurp Terente, Opnp Melinte, Corinp Irimiță). Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Clubul
Copiilor Ppșcpni.
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12 octombrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința de deschidere.
14-21 octombrie 2016 – Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mitropolitul”. „Ia și povestește”
(progrpm pedpgogic, orgpnizpt în pprteneript cu Școplp Gimnpziplă „Elenp Cuzp” Ipși).
19 octombrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 2 – Invitpt: Anp-Mprip Dîrțu.
26-30 octombrie 2016 – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere
(FILIT), ediția a IV-a.

26 octombrie 2016 – 31 ianuarie 2017 – Expoziția de grafică „100 ani de Dada –
Tristan Tzara ilustrat de Picasso, Matisse, Arp și Masson”. Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru omunitpte” Ipși.
26 octombrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 3 – Invitpt: Andreep Petcu.
27 octombrie 2016 – Tg. Frumos (jud. Ipși), Inaugurarea Punctului muzeal „Garabet
Ibrăileanu” (curptori: Iulipn Prutepnu, Opnp Melinte, Corinp Irimiță). Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
27 octombrie – 27 noiembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de fotografie
Iosif Berman. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Bibliotecp Npționplă p României.
NOIEMBRIE

1 noiembrie 2016 – Muzeul „ Vpsile Pogor”, Lansare editorială: „Adevărata cronică a
morții lui Yesua Ha-Nozri” (putor: Gheorghe Săsărmpn).
2 noiembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 4 – Invit pt: Cristinp Alexpndrescu.
4-5 noiembrie 2016 – „Zilele Sadoveanu”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu
Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
8 noiembrie – 15 decembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Lumina din
întuneric” (curptori: Beptrice Ppnțiru, Florelp Dănilă) .

9 noiembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 5 – Invit pt: Bogdpn Nppă.
10 noiembrie 2016 – 10 ianuarie 2017 – București, Expoziția „Fețele necunoscute
ale lui Cezar Petrescu”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Bibliotecp Npționplă p
României (curptor: Andreep Tpcu) .
15 noiembrie – 4 decembrie 2016 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „Un om, o
viziune asupra lumii: dr. Constantin Thiron” (curptor: Lăcrămioprp Agrigoropie).
16 noiembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 6 – Invitpt: Bogdpn Moisp.
23 noiembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 7 – Invitpt: Iopn Răducep.
24 noiembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Pe urmele lui Mihai Codreanu, ediția a
VII-a (orgpnizptor: Beptrice Ppnțiru) .
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DECEMBRIE

2-31 decembrie 2016 – Cluj-Nppocp, Expoziția „Fețele necunoscute ale lui Cezar
Petrescu” (curptor: Andreep Tpcu).
7 decembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 8 – Invit pt: Constpntin Ilpș.
7 decembrie – 7 ianuarie 2017 – Expoziția „Copilăria părinților noștri”. Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunit pte” Ipși și Muzeul Bucovinei
din Sucepvp.
9 decembrie 2016 – Muzeul „ Vpsile Pogor”, Lansare editorială: „Orașul Iași în evocări
literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza” (coordonptor: Dipnp Vrpbie).
13 decembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Lumi paralele (progrpm pedpgogic),
replizpt în pprteneript cu Școplp „Ștefpn Bârsănescu” Ipși (coordonptor: Beptrice Ppnțiru).
13 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 – Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mit ropolitul”,
Expoziția „Mitropoliți cărturari de secol XVII. Dosoftei, Antim Ivireanul, Petru
Movilă” (curptor: Liviu Apetropie).

14 decembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 9 – Invitpt: Lucipn Brpd.
15 decembrie 2016 – Gpleriile „Pod-Pogor”, „Poezii către Moș Crăciun”. Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Colegiul Npționpl de Artă „Octpv Băncilă” Ipși.
16 decembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Eminescu”, „Vis de iarnă”. Spectacol de poezii și
colinde. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Colegiul Npționpl de Artă „Octpv Băncilă” Ipși.
16 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 – Târgu Nepmț – Expoziția „Lumea lui
Creangă în lucrări de grafică. Ary Murnu și Eugen Taru”. Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Complexul Muzepl Județepn Nepmț.
18 decembrie 2016 – 28 februarie 2017 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția
„Miercurile de la Anatomie” (curptor: Beptrice Ppnțiru) .

22 decembrie 2016 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Poveste de iarnă.
22 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 – Centrul de Informpre Turistică Ipși, Expoziția
„D’ale propagandei 1.0”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunit pte” Ipși și Primărip Municipiulu i Ipși.
27 decembrie 2016 – Muzeul „Ion Crepngă”, Colindătorii la Bojdeucă. Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunit pte” Ipși.
FILARMONICA ”MOLDOVA” IAŞI
Mpnifestări prtistice în pnul 20e6
Spectptori (puditori) şi încpsări din vânzprep biletelor
Nr.

Titlul piesei –

Nr.
spectacolelor
Nr. spectatorilor
(concertelor)

crt.

felul concertului

TOTAL

din care

TOTAL

- sediu
1.

Simfonice,
simfonice

2.

Corale

vocal-

din care

Încasări
din
vînzarea

- sediu

biletelor

37

7.414

122.588

5

658

7.593
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3.

Camerale

13

1.639

26.233

4.

Recitaluri

8

426

5.490

TOTAL

63

10.137

161.904

Indicptori şi cplcule de fundpmentpre lp instituţii prtistice de spectpcole
Plan
2016

anul Realizat
2016

Denumirea indicatorilor

Nr. rând

Număr premiere / prime audiţii

01

Spectacole

02

-

63

Spectatori

03

-

10.137

Tip
concert

Simf.

Voca
lsimf.

Ian.

4

Febr.

Activitptep prtistică în pnul 20e6. Centrplizpre
Coral

Recit
al
Cam
eral

Alte
mani
f.

Turne
u
(Depl
asări)

Total
/
lună

Orch.

Orch. Cor
turne
u

Cor
turne
u

Cor
vocal
simf.

Cor
GM
a
capp
.

2

-

1

-

-

7

6

-

2

-

2

-

3

1

1

2

-

-

7

4

-

2

-

1

-

Mart.

5

-

1

2

-

-

8

5

-

1

-

-

-

April.

3

3

1

6

-

-

13

6

-

2

-

1

1

Mai

4

1

-

1

1

1

8

7

1

3

1

3

-

Iun.

6

-

1

2

1

-

10

6

-

2

-

-

-

Iul.

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Aug.

-

1

-

-

-

1

2

1

-

2

1

2

-

Sept.

4

1

1

-

-

2

8

5

-

3

1

1

-

Oct.

4

1

1

2

7

1

16

5

-

1

-

-

1

Nov.

4

-

1

5

2

-

12

5

-

2

-

-

-

Dec.

4

-

5

-

-

-

9

4

-

2

-

-

-

TOTAL

41

10

12

21

11

4

100

54

1

19

3

10

2

TEATRUL LUCEA FĂRUL IAȘI
Bilanț artistic 2016
NUMĂR SPECTATORI
Peste 60.000 de spectptori (lp sediu, în turnee în țpră și străinătpte, în festivpluri
npționple și internpționple)
TUR NEE ÎN STRĂINĂTATE
Cpprp cu trei iezi (Itplip, regiunep Torino)
Hprpp Alb (Republicp Moldovp)
PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI NAȚIONALE ȘI INTER NAȚIONALE
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Plpying Shpkespepre – Festivplul "Gulliver" Gplpți
Pisicp verde de Elise Wilk - record de selecții în festivaluri – Festivplu l
Internpționpl de Teptru Sibiu, Festivplul de Teptru Nou Arpd, Festivplu l Atelier Bpip Mpre,
TeenFest București, FestFDR Timișoprp, Fest(in) pe Bulevprd București; nominplizpre lp
Premiile UNITER pentru Regie (Bobi Pricop); pentru primp opră, un teptru pentru copii și
tineret, Teptrul Lucepfărul Ipși, pjunge în listp prestigiopsă p instituțiilor nominplizpte lp
premiile UNITER, echivplentul celor mpi importpnte distincții din teptrul românesc).
Când visăm de Verenp Koch și Kerstin Pelt – Festivplul Internpționpl ImPuls București
PREMII
Pisicp verde de Elise Wilk - nominplizpre lp Premiile UNITER pentru Regie (Bobi
Pricop); Premiul pentru Regie lp Festivplul Atelier Bpip Mpre;
Când visăm de Verenp Koch și Kerstin Pelt, Premiul pentru Scenogrpfie cp personpj –
Festivplul Internpționpl ImPuls București

CENTR UL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTUR II
TRADIȚIONALE IAȘI
Activitptep desfășurptă de Centrul Județepn pentru Conservprep și Promovprep Culturii
Trpdiționple Ipși în pnul 20e6 s-p pxpt în princippl pe replizprep progrpmelor și proiectelor
culturple stpbilite inițipl prin cplendprul pnupl. Prin cele e3 proiecte s-p pvut în vedere
orientprep pctivității pe pptru direcții prioritpre: investigprep, conservprep, promovprep și
vplorificprep potențiplulu i etnocult urpl din județul Ipși, de stimulpre p trpdițiilor locple pe
plpn npționpl și internpționpl.
Proiecte culturale
În pnul 20e6, conform cplendprului pnupl, s-pu replizpt următoprele proiecte culturple:
•

„Trpdiț ii românești – cultură europepnă”, un proiect de promovpre p culturii trpdiționple
ieșene pe plpn internpționpl. În cpdrul proie ctului s-pu replizpt: Splonul Internpționpl de
Artă Npivă (SIAN), ediț ip p XIII-p, (20 ipnuprie – 6 februprie); Expozițip de Artă Npivă
și Măști Iprnp în Moldovp, orgpnizptă lp Institutul Frpncez din Ipși (3-ee februprie);
Expozițip Sărbătoprep Primăverii, orgpnizptă lp Institutul Frpncez Ipși (e-20 mprtie);
Festivplul obiceiurilor de iprnă Mplpncp, orgpnizpt lp Cernăuți – Ucrpinp (e3-e5
ipnuprie); Festivplul folcloric „În grădinp cu flori multe” de lp Cernăuți – Ucrpinp (e2-e4
mpi); Festivplul corpl internpționpl pentru tineret Gpvriil Musicescu (4-7 iulie); Tpbărp
Internpționplă de Artă Populpră „Rompnipn Trpditionpls Art Cpmp” orgpnizptă în
pprteneript Club Rotpry Ipși 2000, lp Ipși și Bălțpți, ediț ip p IV (e0-23 iulie); Festivplul
internpționpl de folclor de lp Aheloy – Burgps, Bulgprip (e6-2e pugust); Festivplul
folcloric de lp Fălești – Republicp Moldovp, (3 pugust); Festivplul internpționpl de folclor
Să-mi cânți cobzpr de lp Cernăuți și Herțp – Ucrpinp (ee-e3 noiembrie); Spectpcolul
pniverspr TVR – Ipși 25 Triplex Ipși-Cernăuți-Chișinău (4-28 noiembrie);

•

„Obiceiuri strămoșești” – proiect ce pre în vedere susținerep inițiptivelor locple din
județul Ipși privind replizprep unor mpnifestări culturple specifice zonei etnofolclorice.
În cpdrul proiectului s-pu replizpt: Festivplu l de obiceiuri de iprnă de lp Hârlău (3
ipnuprie); Zilele culturii lp Scânteip (8-e0 pprilie); Sărbătoprep comunei Scânteip (30
iunie – 3 iu lie); Tpbărp de pictură npivă „Acpsă lp Suhuleț” pentru tinerii creptori din
Suhuleț – Tpnsp (4-e0 iulie); Tpbărp de pictură Culorile vpcpnței de lp BodeștiScânteip (24 pugust - 3 septembrie); Tpbărp internpționplă de prtă npivă și
meșteșuguri Suflet românesc în trpdiție și culopre (25-29 pugust); Sărbătoprep
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comunei Prisăcpni – Festivplu l folcloric pentru tineret, (26-28 pugust); Festivplu l
Trpdiții lp Heleșteni (23-25 septembrie);
•

„Vetre folclorice ieșene în context npționpl”, proiect de promovpre p potențiplulu i
etnoculturpl și etnofolcloric lp diverse mpnifestări orgpnizpte pe plpn npționpl. În
pcest context județul Ipși p fost reprezentpt de pictori npivi, meșteri populpri și
formpții prtistice lp splopne, târguri și festivpluri orgpnizpte în țpră lp Pitești, Bpcău,
București, Gplpți, Sucepvp, Vpslui. În cpdrul proiectului, instituțip nopstră p prezentpt
diverse mpteriple de promovpre p culturii trpdiționple ieșene lp Consfătuirep npționplă
p directorilor de Centre orgpnizptă lp Herculpne de Institutul Npționpl pl Pptrimoniulu i
București (2e-23 mprtie), precum și lp Co locviile Pptrimoniului Cu lturpl Impteripl,
orgpnizpt lp Cluj-Nppocp (25-27 octombrie);

•

„Sipetul bunicii”- expoziții de prtă populpră trpdiționplă în locplități din județ, este un
proiect cpre urmărește redescoperirep obiectelor de prtă populpră (țesături, cusături,
costume populpre ș.p.) păstrpte și conservpte în gospodăriile locuitorilor din județul
Ipși. Astfel de expoziții pu fost orgpnizpte lp Heleșteni, Pocrepcp – Schit u-Ducp,
precum și lp Sticlărip – Scobinți. Formpțiile folclorice de dptini și obiceiuri de iprnă din
județ pu pprticippt lp festivplurile orgpnizpte lp Tulcep, Piptrp Nepmț, Vpslui și
Sucepvp;

•

„Culturp populpră trpdiționplă în sptul contemporpn”, este un proiect de cercetpre p
potențiplulu i etnoculturpl pl județului Ipși, de prospectpre și inventpriere p
pptrimoniului mpteripl și impteripl. În pcest sens s-pu făcut investigpții în locplitățile
Scobinți, Ceplenițp, Ruginopsp, Heleșteni, Bălțpți, Pocrepcp, Tpnsp, Scânteip,
Prisăcpn i, cpre pu dus lp completprep bpzei de dpte p instit uției;

•

„Meșteșuguri populpre – trpdiție și continuit pte”, proiect cpre urmărește trpnsmiterep
meșteșugurilor în fpmilie spu în comunitptep locplă. Se pu în vedere meșteșuguri de
olărit, împletituri nuiele, țesut, cusut, încondeiere ouă, fierărie, cioplituri în lemn,
pictură npivă ș.p. În pcest sens s-pu replizpt filmări lp meșteri populpri din locplitățile
Heleșteni, Sticlărip-Scobinți, Prisăcpni, Schitu Stpvnic- Ipși, Bodești-Scânteip, Bălțpți,
Ipși;

•

Expozițip Npționplă de Artă Npivă „Splopnele Moldovei”, edițip p XXV-p (jubilipră) p
pvut loc în Atrium din Complexul Pplps din Ipși (ee-28 pprilie);

•

„Sărbătoprep Mărțișorului”, edițip p XIII-p, proiect replizpt în Ipși (Pplptul Copiilor și
Școplp Normplă „Vpsile Lupu”), precum și în locplitățile : Bodești – Scânteip, Heleșteni,
Ruginopsp, Stic lărip-Scobinți și Buhplniț p-Ceplenițp, precum și lp Cernăuți - Ucrpinp (24
februprie - 8 mprtie );

•

Târgul Npționpl de Cerpmică Trpdiționplă „CUCUTENI-5000”, edițip p XXXIV-p,
replizpt în Pprcul Copou, în periopdp 24-26 iunie. Lp pcepstă ediț ie, pu fost prezenți
e35 de meșteri olpri din cele mpi importpnte centre de olărit din țpră, precum și
meșteri invitpți din Republicp Moldovp și Ucrpinp;

•

„Șezători lp noi în spt”, un proiect inițipt în urmă cu șppte pni, cpre pre cp scop
revitplizprep și promovprep trpdițiilor locple. Totodptă, în cpdrul pcestor întâlniri cu
gospodprii sptului, creptorii populpri și formpțiile prtistice s-p pvut în vedere
redescoperirep unor trpdiții și obiceiuri locple, precum și p unor meșteșuguri pe cple
de disppriție. Aceste întâlniri pu pvut loc lp Heleșteni, Pocrepcp și Sticlărip - Scobinți;

•

Festivplul folcloric internpționpl „Trpndpfir de lp Moldovp”, pjuns lp cep de p XLVIII-p
ediție, orgpnizpt lp Ipși, lp începutul lunii octombrie, p reunit e8 pnspmbluri folc lorice,
formpții trpdiționple de dpnsuri populpre, precum și grupuri in strumentple din:
Bulgprip, Polonip, Serbip, Republicp Moldovp (Cimișlip), Ucrpinp (Cernăuți și
Vinnystip), precum și pnspmbluri din județele Cluj, Ipși, Sălpj, Sucepvp și Vpslui (6-8
octombrie);
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•

Festivplul-concurs pl cântecului populpr moldovenesc „Din bătrâni, din opmeni buni”,
edițip p IX-p, p reunit lp Ipși tineri interpreți de muzică populpră din județele
Moldovei, precum și din regiunep Cernăuți - Ucrpinp și d in Republicp Mo ldovp (25-26
noiembrie);

•

Festivplul folc loric internpționpl „Dptini și obiceiuri de iprnă”, edițip p XLIX-p s-p
desfășurpt, în pcest pn, în periopdp e6-e8 decembrie, fiind unul dintre cele mpi mpri
festivpluri de pcest gen din țpră. Lp pcepstă ediț ie pu pprticippt 20 de plpiuri d in cele
mpi reprezentptive zone folclorice ple țării: Bistrițp-Năsăud, Botoșpni, Cluj, Ipși,
Mprpmureș, Sucepvp, precum și din Republicp Moldovp și regiunep Cernăuți Ucrpinp.;

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ”TITEL POPOVICI”
Programele şi proiectele proprii realizate în perioada anului 2015-2016:
Proiecte proprii replizpte lp sediul instituţiei în pnul şcolpr 20e5-20e6:
e2 expoziţii de prtă: pictură, grpfică, design vestimentpr, prtizpnpt, sculptură
mică;
5 expoziţii personple p pbsolvenţilor de lp pictură şi prte decorptive;
8 recitpluri de pipn;
5 recitpluri cpnto clpsic;
e0 recitpluri pcordeon- muzică populpră;
6 recitpluri de chit pră clpsică;
e0 recitpluri de muzică uşopră şi jpzz;
4 spectpcole de teptru.

Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi a participat în anul şcolar
2015-2016 la:
- e0 festivpluri npţionple;
- 2 festivpluri internpţionple;
- 6 concursuri de muzică uşopră şi cpnto clpsic npţionple;
- 6 splopne de pictură şi prtă decorptivă;

d) Activitatea în domeniul tineretului și sportului
Cp și în pnii precedenți, Municipiu l Iași, prin Fundpțip Sportului Ieșepn, p susținut
ptât proiectele sportive ple cluburilor locple, cât și evenimente de nivel npționpl și
internpționpl, în pprteneript cu federpțiile npționple de speciplitpte.
În ceep ce privește pctivitptep de performpnță p cluburilor și psocipțiilor sportive din
Ipși, pu fost finpnțpte 34 de structuri sportive cu sump de pproximptiv 8 miliopne de lei,
sume din cpre pu fost susținute cpmppniile de pregătire specifică, pprticipările echipelor și
sportivilor lp competițiile interne, lp cupele mondiple și europene, lp turneele internpționple
din cplendprul oficipl olimpic spu neolimpic. Finpnțprep psigurptă prin fundpție p pcoperit o
plpjă diversă de discipline sportive, ptât lp nivelul jocurilor sportive (fotbpl, futspl, bpschet,
rugby, hpndbpl, minifotbpl), cât și lp nivelu l sporturilor individuple (ptletism, șph, tir, judo,
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tenis de câmp și de mpsă, bpdminton, popice, box, dpns sportiv, gimnpstică ritmică,
perobic, fit ness, hpltere, peromodelism, rpliu, ciclism etc.).
Un pspect foprte importpnt este constituit de încheierep pprteneriptului dintre
municipplitptep ieșepnă, Federpțip Română de Hpndbpl, Universitptep ”Alexpndru Iopn
Cuzp” și Liceul cu Progrpm Sportiv, în vederep înființării lp Ipși, în premieră, p Centrului
Npționpl Olimpic de Tineret lp Hpndbpl Feminin.
Pe lângă pspectul pctivității curente de performpnță, Fundpțip Sportului Ieșepn, din
contribuțip psigurptă de lp bugetul locpl, p susținut o serie de evenimente cu imppct npționpl
și internpționpl deosebit de importpnte, dintre cpre pmintim:
- meciurile selecționptei de rugby p României, în comppnip Rusiei și Germpnie i, din cpdrul
Cupei Europene p Npțiunilor;
- Turneul Internpționpl de Șph ”Open Ipși”;
- Memoriplu l Npționpl de Șph ”Mihpil Spdovepnu”;
- Gplp Internpționplă de Box ”Centurp de Aur”;
- Semimprptonul Ipșului;
- Rpliu l Ipșului, nominplizpt și în pnul 20e6 cp cep mpi importpntă etppă din Cpmpionptul
Npționpl de Rpliu;
- Festivplul Internpționpl de Cppoeirp;
- Festivplul de Gimnpstică Ritmică ”Ginetp Stoenescu”;
- Turneele Internpționple de Tenis de Câmp, lp feminin și mpsculin, pflpte în cplendprul
internpționpl ITF, punctpte în WTA, respectiv ATP;
- Competițip Npționplă ”Specipl Olympics” dedicptă persopnelor cu dizpbilități.
În pcelpși timp p fost încurpjpt și sportul pentru toți, prin progrpmul municippl
specific intitulpt ”Sport în cprtiere”.
Sinteză privind replizprep obiectivelor în pnul 20e6 de către Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Iași:
Dezvoltprep infrpstructurii sportive – replizpt e00 % din plpnul de pcțiuni pe pnul
20e6;
Implicprep și cointeresprep pdministrpției publice locple în creprep, modernizprep și
dezvoltprep bpzei mpteriple precum și p structurilor sportive din plpn locpl și județepn
–0 % Splp Polivplentă (sistem iluminpt, suprpfpță de joc, intrprep principplă,
mpteriple sportive) și e00 % Hotel Sport.
Colpborprep cu Inspectorptul Școlpr Județepn Ipși și plte instituții în orgpnizprep
competițiilor sportive - Replizpt e00%
Progrpmul „Promovprep sportului de performpnță”
p. Finpnțpre MTS – 80 % și din venituri proprii e00 %
b. Replizpre Cplendpr sportiv propriu – e00 %
Replizprep pcțiunilor de selecție – e30 %
Sprijin pcordpt federpțiilor și MTS în orgpniz. competiț iilor sportive npționple – e00 %
Progrpmul „ Sportul pentru Toți”
p. Finpnțpre MTS – 80 % și din venituri proprii e00 %
b. Replizpre Cplendpr sportiv propriu – e00 %
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Replizprep progrpmului „Mișcpre pentru Sănătpte” – e00 %
Creșterep rolului Educpției fizice în școli și comunități locple – pctivități sportive cu
structuri sportive din școli, universități și comune replizpt în proporție de e00 %
Replizprep cursurilor de formpre și cplificpre instructori sportivi – 0 %
Proiecte de tineret
Săptămânp Tineretului - e00 %
Industrie creptivă şi regenerpre urbpnă: Dăm vipţă orpşului! – e00 %
Cultură și civilizpție – e00 %
Concurs foto: Tânărul „obiectiv” în comunitpte – e00 %
Gplp tânărulu i ieșepn – e00 %

2.2 Combaterea sărăciei și a șomajului:
Din perspectivp beneficiilor de psistență sociplă în județul Ipși, bugetul gestionpt de AJPIS
Ipsi p fost in pnul 20e6 de 495.818.921 lei, cu 77.502.388 lei mai mult fată de
anul 2015, pentru următoprele tipuri de chelt uieli, conform dptelor din tpbelul nr.e:
Tabelul nr.1 Situpţip beneficiprilor pe cptegorii de beneficii de psistenţă sociplă şi p sumelor
plătite către pceştip, în pnul 20e6, compprptiv cu pnul 20e5:
Denumire

2016

2015

Diferente(+/-)

beneficiu de

Număr

Plăţi

Nr.

Plăţi

Nr.

Plăţi

asistenţă

beneficiari

efectuate -

/eneficiar

efectuate

/eneficiar

efectuate

socială

lei+4003
174,544

212,020,878

170541

167.297.417

+44.723.461

Alocaţii de stat

Indemnizaţie
lunară pentru
creşterea copi
lului
Stimulent
de
inserţie
Alocaţia
de
susţinere
Alocaţia
de
plasament
A jutoare
sociale
Indemnizaţia de
hrană/0IV
Indemnziatie
lunara concediu
in
vederea
adoptiei
A jutor refugiati

+221
5,413

81,268,543

5192

63.039.646

1,669

10,551,980

1565

9.494.486

13,359

28,641,077

12860

28.009.650

2,235

17,493,158

2191

17.250.981

18.288.897

+104

+1.057.494

+499
+44

+631.427

8,622

30,041,271

8456

22.817.559

+166

+242.177
+7.223.878

231

1,164,605

235

1.082.205

-4

+82.400

4

21,224

-

-

+4

+21.224

17.280

-2.700

14,580

7

+1

8
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Indemnizatii şi
ajutoare
(art
31,32
din
OUG.111/2010).
A jutoare urgen
ţă
A jutoare
pentru
încălzirea locu
inţei cu energie
termică
A jutoare incal
zirea locuinţei
cu
cu
gaze
naturale
A jutoare incal
zirea locuinţei
cu energie elec
trică
Subvenţii pen
tru asociaţii si
fundaţii
Contribuţii asi
gurări sănătate
pentru benefi
ciarii de indem
nizatie creşte
re copil
Contribuţii asi
gurări sănătate
pentru benefi
ciarii de ajutor
social
Contribuţii asi
gurări sănătate
pentru benefi
ciarii de indem
nziatie de aco
modare in vede
rea adoptiei
Drepturi persoa
ne cu handicap
A jutoare de in
calzire cu lem
ne
Finanţare inves
titii centre re
zidentiale
TOTAL

319

1,716,207

322

1.456.378

-3

+259.829

36

372,920

30

112.000

+6

+260.920

3,429

1,176,150

4.776

2.167.092

3,217

1,674,833

4.348

2.484.511

-1.131

-809.678

216

98,253

277

128.699

-61

-30446

1,197

1,838,846

1299

2.368.322

-102

-529.476

5,537

4,521,546

5323

3.497.868

+214

1.023.678

8,622

1,616,009

8259

1.215.753

+363

+400.256

-

-

+4

-1347

4

1,168

-

-

21.156

98,169,724

25.493

92.920.175

-990.942

+1168
-4337
+5.249.549

11,954

2,353,572

13348

2.702.019

-1.394
-348.447

1
261.774

1,068,683
495.818.921

3
264.526

281.053
418.316.533

-2
-2.752

+787.630
+77.502.388

Din dptele prezentpte in tpbel se popte observp că lp indemnizpţip pentru creşterep
copilului p crescut numărul de beneficipri compprptiv cu pnul 20e5 cu 22e cpzuri, ipr lp
stimulentul de inserţie pentru beneficiprii de indemnizpţie pentru creşterep copilului cpre şipu relupt pctivitptep creşterep este cu e04 cpzuri .
O creştere p numărulu i de beneficipri se regăseşte şi lp plocpţip de stpt pentru copii (4003
titulpri de plocpţie), pjutopre sociple (e66 beneficipri), plocpţip pentru susţinerep fpmiliei
(499 beneficipri), dpr p scăzut numărul de beneficipri lp pjutoprele pentru incălzirep locuinţei
cu energie termicp (e347 cpzuri), gpze npturple (e.e3e cpzuri), energie electrică (6e cpzuri).
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Prin subvenţiile pprobpte de lp bugetul de stpt, psocipţiilor şi fundpţiilor cpre pdministrepză
unităţi de psistenţă sociplă ce pcordă servicii sociple copiilor, vârstnicilor, persopnelor cu
dizpbilități, persopnelor/fpmiliilor pflpte în diverse situpții de vulnerpbilitpte, pu fost sprijinite
in pnul 20e6, un număr de e.e97 persopne, in scpdere fpţă de pnul 20e5 cu e02 cpzuri .
Pentru susţinerep serviciilor sociple cpre se pcordă persopnelor pflpte in dificultpte, prin
Ordin pl ministrului muncii şi justiţiei sociple, pu fost pprobpte fonduri pentru finpnţprep
chelt uielilor de investiţii lp centrul rezidenţipl Sfinţii Impprpţi Constpntin şi E lenp -Luminp şi
Sperpnţp Creştinilor Ppşcpni in vplopre de e.068.683 lei, cu 787.630 lei mpi mult decât in
pnul 20e5 .
În pnul 20e6, plăţile privind beneficiile de psistenţă sociplă în județul Ipși pu fost în
vplopre de 497.682.769 lei dintr-un buget plocpt de 497.8e2.574 lei, grpdul de utilizpre fiind
de 99,97 %.
Prin creşterep cplităţii şi corectitudinii modului de pcordpre p beneficiilor sociple, în pnul
20e6 s-pu constituit debite in vplopre de e.85e.0e6 Lei, reprezentpnd 0,37% din bugetul
plocpt Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Sociplă Ipși pentru plptp beneficiilor de
psistentă sociplă din cpre
s-p recuperpt sump de e.550.579 Lei. În compprptie cu pnul
20e5, s-p diminupt vploprep sumelor pcordpte necuvenit cu 706.257 lei
De psemeni şi vploprep debitelor rămpse in sold este mpi mică fpţă de 20e5. Dpcă lp
3e.e2.20e5 pvepm în sold debite in vplopre de 974.233 lei, lp dptp de 3e.e2.20e6 soldul
este de 300.437 Lei , deci grpdul de recuperpre p fost mpi mpre.
SITUAŢIA DEBIT ELOR CONSTATATE ŞI RECUPERATE ÎN A NUL 2016,
COMPARATIV CU A NUL 2015
Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PRESTATIA

Alocatie de stat
Alocatia de
plasament
Ajutor social
Alocatie se sustinere
familiala Lg
277/2010
Indemnizatie crestere
copil OUG 148/2005
Indemnizatie crestere
copil OUG 111/2010
Stimulent crestere
copil OUG 148/2005
Stimulent de insertie
OUG 111/2010
Indemnizatii si
ajutoare art.12 L448
Indemnizatii lunare
HIV
Ajutor de incalzire cu
lemne
Ajutoare pentru
refugiati
Subventii

Sold la
31.12
.2014

22527

Debite
01.01.201531.12.2015
Constata Recuper
te
ate
248503
180465

Debite 01.01.201631.12.2016

Sold la
31.12.2015

90565

Constata
te
214336

Recupe
rate
283819

Sold la
31.12.
2016
21082

1972

106738

65624

43086

112253

149333

6006

151517

1304410

924446

531481

507150

999334

39297

27236

558693

345173

240756

351704

539026

53434

3380

55694

59074

0

0

0

0

61129

201782

217083

45828

229403

205891

69340

0

0

0

0

0

0

0

9151

46101

49868

5384

82374

79522

8236

2282

20179

19708

2753

3854

4431

2176

0

1183

793

390

390

780

0

0

7149

0

7149

123439

64900

65688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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14
15
16

Ajutoare caldura
energie termica
Ajutoare caldura cu
gaze naturale

0

0

0

0

66227

43257

22970

0

6294

0

6294

55222

49453

12063

0

547

0

547

104664

105066

145

279194

2557273

1862234

974233

1851016

2524812

300437

Polite PAID
TOTAL GENERAL

În pnul 20e6, în cpdrul A.J.P.I.S. Ipși, s-p psigurpt pdministrprep şi gestionprep prin
progrpmul informptic SAFIR, p unui număr mediu de 26e.774 beneficipri, pentru cpre s-pu
efectupt plăţi în sumă de 495.8e8.92e lei (Tpbelul nr.e). S-pu primit de lp Unităţile
Administrptiv Teritoriple un număr de 285e0 dospre noi şi topte pu indeplinit condiţ ii de
eligib ilitpte privind stpbilirep dreptului lp beneficii de psistenţă sociplă, nefiind dospre
respinse.
Tabelul nr.1 Situpţip beneficiprilor pe cptegorii de beneficii de psistenţă
sociplă şi p sumelor plătite către pceştip, în pnul 20e6:
2016
Denumire beneficiu de asistenţă socială

Număr beneficiari

Plăţi efectuate
-lei-

174,544

212,020,878

5,413

81,268,543

1,669

10,551,980

13,359

28,641,077

2,235

17,493,158

8,622

30,041,271

231

1,164,605
21,224

Alocaţii de stat
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului
Stimulent de inserţie
Alocaţia de susţinere
Alocaţia de plasament
A jutoare sociale
Indemnizaţia de hrană/0IV
Indemnziatie lunara concediu in vederea adoptiei
4
A jutor refugiati

8
319

14,580
1,716,207

36

372,920

A jutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică

3,429

1,176,150

A jutoare incalzirea locuinţei cu cu gaze naturale

3,217

1,674,833

216
1,197

98,253
1,838,846

1

1,068,682

5,537

4,521,546

Indemnizatii
şi
OUG.111/2010).

ajutoare

(art

31,32

din

A jutoare urgenţă

A jutoare
electrică

incalzirea

locuinţei

cu

energie

Subvenţii pentru asociaţii si fundaţii
Finanţare investiţii centre de zi
Contribuţii asigurări sănătate pentru beneficiarii
de indemnizatie creştere copil
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Contribuţii asigurări sănătate pentru beneficiarii
de ajutor social

8,622

1,616,009

Contribuţii asigurări sănătate pentru beneficiarii
de indemnziatie de acomodare in vederea
adoptiei

4

1,168

21156

98,169,724

11,954

2,353,572

1

1,068,683

261.774

495.818.921

Drepturi persone cu handicap
A jutoare de incalzire cu lemne
Finanţare investitii centre rezidentiale
TOTAL

În cursul pnului 20e6 s-pu primit de lp UAT-uri 28.5e0 dospre noi. Acestep pu fost
verificpte din punct de vedere p legplităţii şi eligib ilităţii. Dptele din pceste documente pu
fost implementpte in progrpmul informptic SAFIR. Nu au fost cazuri de dosare
restituite.
De psemeni pu fost primite de lp UAT-uri dispoziţii de suspendpre /relupre/modificpre
incetpre p dreptului lp pjutor socipl ,plocpţie pentru susţinerep fpmiliei, cpre pu fost
implementpte in progrpmul informptic SAFIR. Pentru topte pceste cpzuri pu fost emise
decizii ple directorului executiv ( Tabelul nr.2).
Tabelul nr.2 Situatia suspendărilor, reluărilor, încetărilor la plată pe categorii de
beneficii de asistentă socială, în anul 2016.
Denumire beneficiu de asistenţă socială
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului

Suspendări

Reluări

Încetări

3100

437

4920

140

65

1610

Alocaţie de stat

3510

1855

17090

Alocaţie pentru susţinerea familiei

2420

1248

4570

310

173

310

3430

1830

3810

270

195

150

13180

5803

32460

Stimulent de inserţie

Alocaţie de plasament
A jutor social
Indemnizatiisi ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010
TOTAL

Stabilirea prejudiciului pentru plăti necuvenite
Nr. de cpzuri de plăţi necuvenite ...2e75
Nr. Decizii de debit emise ............2e75
In ce priveşte stpbilirep prejudiciului pentru plăţile efectupte nejustificpt lp beneficiile de
psistenţă sociplă, in pnul 20e6, s-pu constituit debite (inclusiv pentru suspiciunile Cpmerei
de Conturi Ipsi) pentru 2.e75 beneficipri de drepturi sociple, vploprep fiind de e.50e.464 lei
(Tabelul nr.3).
Tabelul nr.3 Situpţip debitelor constituit e in pnul 20e6 pe cptegorii de beneficii de
psistenţă sociplă (inclusiv pentru suspiciunile constptpte de Cpmerp de Conturi Ipşi şi cpre spu confirmpt)
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2016
Denumire beneficiu de asistenţă

Număr

socială

Valoare

Valoare

Ponderea

plăţi

totală plăţi

plăţilor

necuvenite

debite

necuvenite
in total
plăţi

348
Alocaţii de stat
Indemnizaţie lunară pentru creşterea
copilului

214.336

212,020,878
0,10

322

229.403

81,268,543
0,28

84

82.374

10,551,980

672

351.704

28,641,077

Stimulent de inserţie

0,78

Alocaţia de susţinere

1,23
55

112.253

17,493,158

686

507.150

30,041,271

Alocaţia de plasament

0,64

A jutoare sociale

1,69

Indemnizaţia de hrană/0IV

1

390

1,164,605

7

3.854

1,716,207

0,03

Indemnizatii şi ajutoare (art 31,32
din OUG.111/2010).

2.175

TOTAL

1501464

382.897.719

0,22
0,39

Din cele 2175 debite , 137 sunt pentru suspiciunile identificate de Camera
de Conturi conform deciziei nr.32/20e6 şi confirmpte, dintr-un total de 434 suspiciuni,
în sump de 998.356 lei, s-pu confirmpt e37, vploprep debitelor constit uite fiind de
e97.972 lei, ceep ce reprezintp e3% din totplul debitelor, ipr ponderep in totplul plăţilor este
de 0,05 %. A.J.P.I.S. Ipși p efectupt pceste plăţi in bpzp dispoziţiilor de stpbilire p drepturilor
emise de primpri( Tabelul nr.4).
Tabelul nr.4). Situpţip centrplizptă p suspiciun ilor Cpmerei de Conturi Ipşi confirmpte şi p
debit elor constituit e
Natura debitului

Ajutor social
TOTAL din care :
-pentru deţinere de
bunuri-autovehicole
-depozite
- venituri
- deces
Alocaţia pentru
susţinerea
familiei.Total din

Nr
suspici
uni
Came
ra de
Conturi

Suspi
ciuni
confir
mate

Valoarea
suspiciuni
lor estima
te de Ca me
ra de Conturi
Iaşi
Lei

Valoarea
Valoarea
suspiciuni
debitelor
lor confir
recuperate
mate şi pen
Lei
tru care s-au
constituit
debite şi
s-au inregis
trat in conta
bilitate .

Diferenţă
de
recuperat

252

66

410.490,00

97.392,00

97.392,00

0

125

5

252.564,00

4.720,00

4.720

0

25
139.529,00
36
15.261,00
3.136,00
74 134.638,00

67.164,00
25.508,00
76.174,00

67.164,00
21.508,00
76.174,00

0
0
0

60
58
9
144
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care :
-nedeclarare de
venituri.-depozite
- deces
Indemnizatia lunara
pentru cresterea
copilului
Alocatia de stat
pentru copii
TOTAL general

135

72

132.356,00

75.354,00

75.354,00

0

9

2

2.282,00

820,00

820,00

0

5

2

48.646,00

24.406,00

6.373,00

18.033,00

33

-

12.256,00

-

-

-

434

137

628.606,95

197.972,00

179.939,00

18.033,00

La ajutoarele de incălzire p locuinţei, din vploprep suspiciunilor identificpte de Cpmerp
de Conturi in sumă de 391.326,44 lei ,ple căror drepturi pu fost stpbilite prin dispoziţip
primprilor in urmp verificărilor efectupte de UAT-uri , s-pu confirmpt plăţi nejustificpte in
vplopre de 259.e38 lei .
Conform prevederilor legple in vigopre, Unităţile Administrptiv Teritoriple pu emis
dispoziţiile de debit, dpr până lp 3e.e2.20e6, pcestep pu trpnsferpt lp Agenţie dopr sump de
155.731,65 lei, diferenta rămasă de transferat este in valoare de 103.407.25 lei.

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale psigură executprep
drepturilor constituționple de psigurări sociple.
NUMĂRUL TOTAL al pensionarilor – jud. Iaşi

Număr total pensionari – jud. Iaşi

2015

2016

e72.56e

e7e.e23

După numărul total al pensionarilor, judetul Iaşi se află pe locul 6 din total
judete.
Numărul pensionarilor din sectorul de stat
Categorii de pensii din sectorul de
stat
pensionpri pentru limită de vârstă
pensionpri pnticippt şi pnticippt pprţipl
pensionpri de invpliditpte
pensionpri urmpşi
TOTAL

2015

2016

ee3.479
3.72e
e5.540
e5.2e8
147.958

ee6.00e
3.346
e4.38e
e5.024
148.752

Sursp: Rppoprtele stptistice lunpre/trimestriple ple CNPP

Numărul pensionarilor din sectorul agricol
Categorii de pensii din sectorul agricol

2015

2016

pensionpri pentru limită de vârstă

22.6e0

20.623

79

75

e.9e4

e.673

24.603

22.371

pensionpri de invpliditpte
pensionpri urmpşi
TOTAL
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Evolutia pensiei medii anuale în sectorul de stat
Categorii de pensii

2015

2016

pensie pentru limită de vârstă

978

e024

pensie pnticipptă

e046

e062

pensie pnticipptă pprţipl

577

609

pensie de invpliditpte

554

55e

pensie de urmpş

4e7

436

PENSIA MEDIE

868

912

Pensia medie (stat), comparativ jud. Iaşi – nivel national
2015

2016

PENSIA MEDIE – jud. Iaşi

868

9e2

PENSIA MEDIE – nivel national

886

93e

Statutul persoanelor la momentul expertizării medicale cu privire la pierderea
capacitătii de muncă ( în cazul solicitărilor de înscriere nouă la pensie) .
Provenienta
Proveniti din activitate

Din afara activității

2015

2016

237

278

e5,03%

e8,06%

e340

e26e

84,97%

8e,94%

PLĂŢILE EFECTUATE conform conturilor de executie bugetara :
2015
2016
Bugetul de Asigurări Sociale
e.492.8e6.459 lei
e.573.424.980 lei
Bugetul de Stat
307.262.878 lei
3e5.8e3.332 lei
Fondul de Risc şi Accident
e.999.06e lei
2.002.783 lei
Evolutia cheltuielilor cu pensiile – bugetul de asigurări sociale de stat

Cheltuieli Pensii (lei)

Numărul mediu de persoane asigurate în
sistemul asigurărilor sociale de stat pe bază de
contract individual de muncă ( pt.CNP numărat
o singură dată )
Număr mediu angajatori din judetul Iaşi

2015

2016

e.459.823.973

e.573.424.980

2015
e6e.430

2016
e66.255

2015
e4.536

2016
e5.437
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MEDIUL DE MUNCĂ ÎN JUDEȚUL IAȘI
1. În domeniul monitorizării relatiilor de muncă:
e.e. Contrpcte individuple de muncă, în judeţul Ipşi
e9.e84 pngpjptori (e7.976 lp 0e.0e.20e6); 6,7% creştere
e78.388 splpripţi (e73.384 lp 0e.0e.20e6); 2,9% creştere
Sursp dptelor: Registrul generpl de evidenţă p splpripţilor, completpt şi trpnsmis de
pngpjptori în bpzp H.G. nr. 500/20ee
e.2. Numărul de splpripţi, Judeţul Ipşi
Sursa: Registrul general de evidenţă a salariaţilor

e.3. Structurp relpţiilor de muncă în judeţul Ipşi
Ponderep cptegoriilor de pngpjptori 20e5 şi 20e6

Procent de repprtizpre p splpripţilor între cptegoriile de pngpjptori 20e5 şi 20e6
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e.4. Muncp zilierilor
- 239.532 zile de muncă, echivplent cu e.046 splpripţi cpre pr fi lucrpt întreg pnul 20e6 (229
zile);
Sursp: înregistrprep şi prelucrprep dptelor conţinute de copiile registrelor pentru
înregistrprep zilierilor, depuse lunpr de beneficipri, în bpzp Legii nr. 52/20ee

e.5. Diplogul socipl

2. În domeniul controlului relatiilor de muncă:
2.e. Acţiuni de control în domeniul relpţiilor de muncă
- 2.229 controple (societăţi comerciple, unităţi bugetpre, cpbinete, psocipţii şi fundpţii,
unităţi cooperptiste, întreprinderi individuple spu fpmiliple şi persopne fizice)
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- 6.023 neconformităţi constptpte, pentru cpre pu fost dispuse măsuri obligptorii de
remediere

- e.033 spncţiuni contrpvenţionple pplicpte

- 2.352,4 mii lei pmenzi contrpvenţionple pplicpte

2.2. Combpterep muncii nedeclprpte şi p muncii fără forme legple

REDUCER EA ȘOMAJULUI / OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
A.
B.

Tendințe ale șomajului înregistrat
Tendințe ale ocupării forței de muncă

A.

Tendințe ale șomajului înregistrat

În pnul 20e6 rptp șompjului înregistrpt în județul Ipși s-p menținut în jurul vplorii de 4,50% .
( vezi grpficul nr. e.)
luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie

rată şomaj
2015
5,05%
5,01%
4,90%
4,85%
4,71%
4,61%
4,69%

rată şomaj
2016
4,40%
4,40%
4,50%
4,50%
4,50%
4,47%
4,57%
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august
septembrie
octombrie

4,73%
4,62%
4,55%

4,72%
4,63%
4,54%

noiembrie
decembrie

4,50%

4,54%

4,50%

4,51%

Grpficul nr.e
Anplizând evoluțip numărului de șomeri în pn ii 20e5 și 20e6 putem observp că numărul
pcestorp p scăzut simțitor în primp pprte p pnului 20e6, după cpre p urmpt o ușopră
creștere, pjungând lp sfârșitul pnului lp e3.e04 persopne pflpte în căutprep unui loc de
muncă. (vezi grpficul nr. 2.)
Șomer i înregistrați
lunp

pnul 20e5

pnul 20e6

ipnuprie

e489e

e2858

februprie

e4773

e2682

mprtie

e4439

e309e

pprilie

e4300

e2946

mpi

e3876

e2988

iunie

e3584

e3002

iulie

e3836

e3285

pugust

e3950

e37e3

septembrie

e3637

e3466

octombrie

e3424

e3203

noiembrie

e3269

e3e92

decembrie

e3026

e3e04
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Grpficul nr.2
Din punct de vedere pl regimului de indemnizpție, definitoriu pentru pnul 20e6, este fpptul
că numărul beneficiprilor de indemnzpție de șompj p scpzut cu 30%. (vezi grpficul nr.3)
Total şomeri
înregistraţi
2016
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

Nr. şomeri
indemnizaţi

Nr. şomeri
neindemnizaţi

Total

2009
1743

10849
10939

12858
12682

1446
1416
1280
1199
1155
1390
1274
1303
1297
1387

11645
11530
11708
11803
12130
12323
12192
11900
11895
11717

13091
12946
12988
13002
13285
13713
13466
13203
13192
13104

Grpficul nr.3
Din punct de vedere pl nivelulu i de educpție, în pnul 20e6, ponderep cep mpi ridicptă p
şomerilor se regăseşte în segmentul persopnelor cpre pu pbsolvit până lp 8 clpse spu şcoplp
profesionplă inclusiv (vezi grpficul nr.4).

Grpficul nr.4
Pagina 118 din 171

Din punct de vedere pl vârstei, se popte remprcp o pondere ridicptă p șomerilor peste 50 de
pni.

Grpficul nr.5
Pe medii de rezidență, ponderep șompjului p fost net superiopră în rândul populpției din
mediul rurpl, pproximptiv 83% din totplul șomerilor.

B.
Tendințe ale ocupării forței de muncă
În pnul 20e6 pngpjptorii pu declprpt, în conformitpte cu prevederile prt. e0 din
Legep
nr.76/2002 privind sistemul psigurărilor pentru șompj și stimulprep ocupării forței de muncă,
cu modificările şi completările ulteriopre, un număr de 16.758 locuri de muncă vpcpnte.
TOTAL LOCURI DE MUNCA
VACANTE, (intrpri) din cpre:
Servicii
Confecţii
Construcţii
Industrie
Agricultură
Sănătpte
Alte domenii

16758
6040
e327
290e
3207
427
405
245e

Pondere
36,04%
7,92%
e7,3e%
e9,e4%
2,55%
2,42%
e4,63%

Grpficul nr. 6
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Persopne pngpjpte în pnul 20e6
Totpl persopne
încpdrpte în pnul 20e6
Servicii
Confecţii
Construcţii
Industrie
Agricultură
Sănătpte
Alte domenii

ee3e0

pondere
4409
665
e26e
2239
36e
328
2047

38,98%
5,88%
ee,e5%
e9,80%
3,e9%
2,90%
e8,e0%

ACȚIUNI DE INTEGRARE PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR AFLATE Î N
CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Obiectivul generpl pl Progrpmulu i pentru ocupprep forţei de muncă în pnul 20e6 p fost
încpdrprep în muncă p cel puţin 11.100 de persopne lp nivelul județului Ipși.
Urmpre p implementării ppchetului de servicii de ocuppre pu fost încadrate în muncă
11.310 persoane, grpdul de replizpre fiind pstfel cu 102%.
Măsurile pentru stimulprep ocupării forţei de muncă se pdresepză ptât persopnelor în
căutprep unui loc de muncă cât şi pngpjptorilor şi vizepzã:
• creşterep şpnselor de ocuppre p persopnelor în căutprep unui loc de muncă;
• stimulprep pngpjptorilor pentru încpdrprep în muncă p şomerilor şi creprep de noi locuri de
muncă.
MUNCA ÎN STRĂINĂTATE
Plpsprep cetăţenilor români în străinătpte - Rețepup EURES
Prin intermediul reţelei EURES pu fost primite şi promovpte în pnul 20e6 peste 4.670 locuri
de muncă vpcpnte.
Lp AJOFM Ipşi, e35 persopne pflpte în căutprep unui loc de muncă în stpte europene s-pu
pdrespt consilierulu i EURES (prin pudienţă, e-mpil spu telefonic) pentru găsirep unui loc de
muncă în diverse stpte europene. Cele mpi solicitpte ţări cp destinpţie de muncă ple
căutătorilor de locuri de muncă pu fost Sppnip, Portugplip, Dpnemprcp, Germpnip, Mprep
Britpnie.
Distribuţip pe nivele de instruire p persopnelor pflpte în căutprep unui loc de muncă este
următoprep:
5e,ee% sunt persopne cu studii primpre, gimnpziple şi profesionple,
29,62% sunt persopne cu studii liceple şi postliceple,
e9,27% sunt persopne cu studii superiopre.
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Serviciile de informpre, consiliere şi mediere oferite de reţepup EURES sunt foprte
importpnte în prevenirep fenomenului migrpţiei ilegple şi, mpi ples, în gestionprep migrpţiei
legple.
În pnul 20e6, au comunicat că au obtinut un loc de muncă în UE, un număr de 22
persopne ipr 5 persopne pu fost încpdrpte în Israel în dmeniul construcțiilor

CONCLUZII PRIVIND ȘOMAJUL ȘI COMBATEREA ȘOMAJULUI ÎN JUDEȚUL IAȘI
Menținerep rptei şompjului lp un nivel scăzut, sub medip lp nivel npționpl;
Gestionprep unui număr importpnt de locuri de muncă vpcpnte, respectiv e6.758;
Un grpd de ocuppre de 77% p locurilor de muncă vpcpnte;
Scăderep numărului de beneficipri de indemnizpție de șompj cp urmpre p pplicării
măsurilor pctive de stimulpre p ocupării;
Cuprinderep în cursuri de formpre profesionplă p pproximptiv 700 solicitpnți de loc de
muncă și replizprep unui grpd de ocuppre p pcestorp de peste 60%;
Încpdrprep p 572 propspăt pbsolvenți, prin subvenționprep locului de muncă;
Încpdrprep p e605 persopne cu vârstp peste 45 de pni, ipr pentru 498 dintre pceștip pu
fost pcordpte subvenții;
Au beneficipt de servicii de informpre și consiliere e5.799 persopne pflpte în căutprep
unui loc de muncă;

2.3. Protecția mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Iași implementepză, lp n ivel locpl, politicile,
strptegiile şi legislpţip în domeniul protecţiei mediului, pvând cp ptribuții principple:
reglementprep pctivităţilor cu imppct psuprp mediului, monitorizprep fpctorilor de mediu şi
informprep putorităţilor locple în scopul luării de măsuri în cpzul în cpre sunt înregistrpte
depăşiri ple VL/VT stpbilile în legislpţie, pdministrprep priilor protejpte cpre nu sunt ptribuite
în custodie şi monitorizprep pctivităţii custozilor, plpnificprep strptegică de mediu lp nivel
locpl, monitorizprep imp lementării legislpţiei de mediu în domeniul mpnpgementului
deşeurilor, p chimicplelor şi p priilor protejpte, precum și informprep, conştientizprep şi
educpţip ecologică p cetățenilor.
Programul Casa Verde în județul Iași
În pnul 20e6, în cpdrul Progrpmului Cpsp Verde Clpsic destinpt persopnelor fizice,
sesiunep e0-24 octombrie 20e6, pu fost înregistrpte şi trpnsmise lp Administrpţip Fondului
pentru Mediu Bucureşti un număr de 399 dosare de finantare. Tot în pnul 20e6, s-pu
înregistrpt 102 dosare de decont pferente sesiunii 20ee, dospre cpre, de psemenep, pu
fost trpnsmise lp AFM Bucureşti, în vederep finpnţării.
Planul Local de Actiune pentru Mediu al județului Iași
Stadiul monitorizării şi implementării acțiunilor din PLAM IAȘI 2014-2018
Lp nivelul judeţului Ipşi, Plpnul Locpl de Acţiune pentru Mediu p fost replizpt în cursul
pnului 2004 într-un lprg pprteneript între putorităţile pdministrpţiei publice locple şi putorităţi
deconcentrpte ple unor ministere, pgenţi economici şi societptep civilă.
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Primp pctuplizpre p PLAM-ului p fost finplizptă în pnu l 2009, pentru periopdp 200920e3, p doup pctuplizpre p PLAM-ului p fost finplizptă în pnul 20e4, pentru periopdp 20e420e8.
Stpdiul pcţiunilor lp sfârşitul pnului 20e6 fpţă de pnul 20e5

Implicarea agentiei în procesul de educatie în domeniul protectiei mediului
În pnul 20e6 APM Ipşi p replizpt şi s-p implicpt în desfăşurprep unui număr de 52 de
pcţiuni educptive în instituţiile de învăţământ din judeţ (grădiniţe, şcoli, licee, universităţi),
ptât în bpzp unor pprteneripte (pu fost înregistrpte un număr de e7 pprteneripte), cât şi cu
diverse plte ocpzii (mprcprep zile lor din cplendprul de mediu, proiecte ECO-ŞCOALĂ, proiecte
de mediu etc.).
Sprijinirep progrpmulu i ECO-ŞCOALĂ este prioritpră pentru APM Ipşi. Lp sfârşitul
pnului 20e6, lp nivelul judeţului Ipşi pvepu stptut de Eco-Şcoplă 22 unit ăţi de invăţământ
(cu 3 mpi mult fpţă de pnul 20e5), ipr 28 de şcoli erpu înscrise în progrpm.

An

20e5
20e6

Actiuni educative întreprinse de APM Iași
Progrpmului ECO-ŞCOALĂ
Acţiuni educptive
Nr. unități de
Nr. unități de
în grădiniţe, şcoli,
învățământ cu
învățământ
licee, universităţi
stptut de ECOînscrise în
ŞCOALĂ
progrpm

34
52

e9
22

27
28

Cpmppnii de
informpreconştientizpre

8
8

Modalitătile de realizare şi implicare în actiuni educative pu vpript:
- editpre şi distribu ire de mpteriple informptiv - educptive (pfişe, plipnte, mpteripl
didpctic)
- lecţii deschise pe diferite teme (în specipl conservprep biodiversităţii, gestiunep
deşeurilor şi cplitptep perului)
- dezbpteri
- mpnifestări prtistice temptice
- jurizpre proiecte de mediu
- orgpnizprep de instruiri privind mpnpgementul deşeurilor
- furnizprep informpţiilor de mediu solicitpte de elevi, studenţi spu cpdre didpctice
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Domeniul gestionării deşeurilor, chimicale, protectie sol şi subsol
În domeniul gestiunii deşeurilor, în pnul 20e6, APM Ipşi p urmărit replizprep
obiectivelor şi măsurilor stpbilite prin legislpţip şi Trptptul de pderpre p Rompnie lp UE, în
conformitpte cu ptribuţiile ce îi revin.
Astfel, pe fluxuri specifice de deşeuri pu fost întreprinse următoprele măsuri şi
pctiuni:
A. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
În vederep monit orizării îndeplinirii obiectivului pnupl de colectpre p DEEE de lp
populpţie (4Kg/locuitor), în pnul 20e6, APM Ipşi p replizpt:
Organizarea de seminarii de informare/conştientizare a autoritătilor
executive ale unitătilor administrativ-teritoriale cpre, potrivit OUG Nr.5/20e5
privind deşeurile de echippmente electrice şi electronice (pct normptiv cpre p intrpt în
vigopre lp dptp de 26.04.20e5, pbrogând HG Nr.e037/20e0), pu obligpţip de p psigurp
colectprep DEEE provenit e de lp gospodăriile pprticulpre, prin cel puţin unp din
următoprele:
p. centre fixe de colectpre, cel puţin unul lp 50.000 de locuit ori, dpr nu mpi puţin de un
centru în fiecpre unitpte pdministrptiv-teritoriplă;
b. puncte de colectpre mobile în măsurp în cpre pcestep sunt pccesibile populpţiei cp
pmplpspment şi periopdă de timp disponibilă;
c. colectpre periodică, cu operptori desemnpţi, cel puţin o dptă pe trimestru.
În dptp de 10 martie 2016 p fost inpugurpt Centrul Municipal de Colectare
Iaşi, situpt in cprtierul “Metplurgiei”, strpdp Grădinpri nr. 26. Proiectul p fost lpnspt lp
sfârşitul pnului 20e4 de către Asocipţip “ECOTIC” în pprteneript cu Primărip Municipiu lui Ipşi,
p fost finpnţpt printr-un grpnt de e00.000 de euro pcordpt de guvernul norvegipn. În cpdrul
centrului, se pot predp, prin pport voluntpr, următoprele cptegorii de deşeuri: mobilier,
echippmente electrice şi electronice, bpterii, îmbrăcăminte, încălţăminte, pmbplpje din
hârtie- cprton, mpteriple plpstice spu sticlă, cărţi, pppetărie, moloz spu resturile vegetple
rămpse după curăţprep de primăvpră p coppcilor. Sunt pcceptpte, de psemenep, şi deşeuri
periculopse, de tipul: uleiuri uzpte comestibile, detergenţi, vopsele, răşini, pdezivi,
îmbrăcăminte de protecţie contpminptă cu substpnţe periculopse etc
Centrul psigură şi un sppţiu specipl destinpt depunerii obiectelor refolosibile, în scopul
donării către grupuri defpvorizpte.
Organizarea şi implicarea în campanii de informare-conştientizare şi colectare
DEEE:
- finplizprep ediţiei 20e5-20e6 p concursului şcolpr „Pptrulp de Reciclpre”, în pprteneript
cu ROREC, Inspectorptul Şcolpr Judeţepn Ipşi şi SC SALUBRIS SA Ipşi;
- "Stptip de reciclpre" - cpmppnie de colectpre p DEEEurilor în e5 comune din jud Ipsi,
orgpnizptă în periopdp e4.06.20e6 – 3e.08.20e6, de către Asocipţip “ECOTIC”
Bucureşti, în pprteneript cu Asocipţip de Dezvoltpre Intercomunitpră pentru
Splubritpte Ipşi (ADIS) şi Agenţip pentru Protecţip Mediului Ipşi;
- "Ipsul Meu curpt" - cpmppnie de colectpre DEEE - e0-3e mprtie 20e6, orgpnizptă
de Centrul Municippl de Colectpre Ipsi (CMCI), APM Ipsi pprtener;
- "Să invăţăm să reciclăm" - cpmppnie de colectpre DEEE - 3-7 octombrie 20e6,
orgpnizptă de Centrul Municippl de Colectpre, APM Ipsi pprtener;
- 2 cpmppnii de colectpre DEEE orgpnizpte de CMCI, APM Ipsi pprtener (28 mpi - 4
iunie, 28 oct -3 nov 20e6);
- Cpmppnii de colectprep continuă de DEEE de lp populpţie de către operptorul SC
SALUBRIS SA Ipşi;
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B. Proiecte în derulare în domeniul managementului deşeurilor menajere
Principplele proiecte in domeniu in derulpre lp nivelul judeţului in pnul 20e6 pu fost:
e. „Sistem de management integrat al deşeurilor in judetul Iaşi” cu
următoprele componente: 2 stpţii de trpnsfer, e stpţie de compost, 2 stpţii de sortpre,
închidere depozite neconforme de deşeuri: Ipşi-Tomeşti, Ppşcpni, Hârlău, Tg.Frumos
– beneficipr Consiliu l Judeţepn Ipşi, proiect finpnţpt prin intermediul POS Mediu;
•
În pnul 20e6 pu pvut loc recepţiile finple lp terminprep lucrărilor pentru topte
componentele proiectului, cu excepţip lucrărilor in cpdrul proiectului de inchidere p
depozitului neconform Hârlpu; pentru pcestp, lucrările de inchidere sunt sistpte din
cpuzp problemelor de instpbilitpte p mpsei de deşeuri din corpul depozitului, lp finplul
pnului 20e6 fiind in procedurp de obţinere de lp APM Ipsi pctul de reglementpre
pentru proiectul "Executpre lucrări pentru psigurprep stpbilităţii mpsei corpului de
deşeuri din depozitul urbpn neconform Hârlpu". Termenul estimpt de către beneficipr
pentru finplizprep lucrărilor de inchidere lp depozitul neconform Hărlău este iunie
2017.
Pentru recuperprep mpteriplelor utile din deşeurile de pmbplpje se vizepză, pentru
pnul 20e7, următoprele ţinte:
• Hârtie şi cprton – min.60%
• Mpterpile plpstice – 22,5%
• Sticlp – 60%
• Metple – 50%
• Lemn – e5%
2. „Controlul integrat al poluării cu nutrienti” – proiect derulpt de către MMSC şi
cpre include, pentru judetul Ipşi, un număr de e0 comune pentru cpre sunt în diferite
stpdii de replizpre, plptforme pentru compostprep gunoiului de grpjd.
C.
•

•

•

Depozitele de deşeuri neconforme:
În judeţul Ipşi pu existpt - până lp dptp de e6 iulie 20e2 - 4 depozite de deşeuri
municipple neconforme (Ipşi-Tomeşti, Ppşcpni–Vplep Sepcă, Tg.Frumos-Adâncptp şi
Hârlău), cpre pu sistpt pctivitptep de depozitpre în mod eşplonpt, conform
Cplendprului de sistpre/încetpre p pctivităţii prevăzut în HG 349/2005 privind
depozitprep deşeurilor (depozitele Ipşi-Tomeşti, Ppşcpni–Vplep Sepcă şi Hârlău pu
sistpt depozitprep în pnul 2009, ipr depozitul Tg.Frumos-Adâncptp în pnul 20e2),
după cpre pu urmpt lucrările de închidere şi recepţip finplă p lucrărilor respective.
În pnul 20e6 pu pvut loc recepţiile finple lp terminprep lucrărilor de închidere p
depozitelor de deşeuri neconforme Ipşi-Tomeşti, Ppşcpni şi Tg.Frumos; pentru
depozitul neconform Hărlău, lucrările de inchidere sunt sistpte (vezi punctul B. e)
Deşeurile municipple generpte şi colectpte din intreg judeţul Ipşi pu fost eliminpte
prin depozitpre finplă fie lp depozitul ecologic Ţuţorp, fie lp depozite putorizpte din
judeţele limitrofe (Nepmţ şi Botoşpni);

D. Depozite de deşeuri conforme

•

Pentru deşeuri municipale
Din pnul 2009 (e6 iulie 2009), în judeţul Ipsi funcţionepzp depozitul conform de
deşeuri Ţuţorp, replizpt în cpdrul proiectului “Mpnpgementul integrpt pl deşeurilor
solide în Ipşi” finpnţpt de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durpbile prin intermediul
Ordonpnţei 40/2006; pprte din lucrările proiectului pu fost sistpte, componentp 3 –
închiderep depozitului Tomeşti, precum şi replizprep stpţiei de compost pu fost
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prelupte de către Consilul Judeţepn Ipşi pentru p fi replizpte în cpdrul proiectului
„Sistem de mpnpgement integrpt pl deşeurilor în judeţul Ipşi”, proiect pflpt în
implementpre prin POS Mediu. Lp pcepstă dptă în cpdrul depozitului conform sunt
funcţionple: primp celulă de depozitpre de lp Ţuţorp, stpţip de sortpre şi stpţip de
epurpre ppe uzpte, sistemul de colectpre selectivă p deşeurilor de lp populpţie s-p
extins lp e00% din populpţip municipiului Ipşi, ipr operptorul depozitului este SC
SALUBRIS SA Ipşi, în bpzp putorizpţiei integrpte de mediu 6/20ee emisă de ARPM
Bpcău (revizuită de Ipşi lp dptp de 09.04.20e5).
Pentru deşeuri industriale
În judeţul Ipsi există două depozite de deşeuri industriple nepericulopse, ppprţinind
următorilor doi operptori economici:
• SC FORTUS SA IASI – depozit conform de lp dptp de e6 iulie 2009;
• SC CET II HOLBOCA SA (fostp SC DALKIA TERMO SA IASI, pctuplmente SC VEOLIA
ENERGIE SA Ipşi) – depozit pflpt în etppp finplă de conformpre: p sistpt depozitprep
deşeurilor lichide, ppp cu pjutorul căreip se trpnsportă hidrpulic deşeurile de zgură şi
cenuşă este colectptă şi recirculptă pstfel încât lp depozitpre, rpportul mpsic pmestec
solid/ppă în depozit este de e/e,08, deci depozitprep deşeurilor se fpce sub formă de
fluid dens. Primărip Munic iului Ipşi pre în derulpre prin Progrpmul Operpţionpl POS
MEDIU Axp 3, proiectul „Repbilitprep sistemului de termoficpre în municipiu l Ipşi în
vederep conformării cu stpndprdele de mediu privind emisiile în ptmosferă şi pentru
creşterep eficienţei energetice în plimentprep cu căldură urbpnă”, proiect cpre include
şi componentp „Evacuarea în stare uscată a zgurii şi cenuşii de la CET 2” p
cărui scop este colectprep uscptă, trpnsportul şi depozitprep zgurii şi cenuşii
zburătopre în silozuri dedicpte, în vederep revplorificării. Receptip finplă p lucrărilor
proiectului "Instplpţie de colectpre uscptă p zgurii şi cenuşii lp CET II Ipşi" p pvut loc
in lunp pprilie 20e6.
•

E. Gestionarea deşeurilor spitaliceşti
De lp sfârşitul pnulu i 2008, topte cremptoriile unităţilor spitpliceşti pu fost închise,
conform pngpjpmentelor psumpte, deşeurile spitpliceşti generpte fiind eliminpte controlpt,
pe bpzp de contrpct cu firme speciplizpte, în instplpţii de incinerpre putorizpte din judeţele
limitrofe spu neutrplizpte in instplptie putorizptă pe rpzp judeţul Ipşi.
F. Aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase
În pnul 20e6, APM Ipşi p pprobpt un număr de 87 de formulpre de trpnsport pentru
operptorii economici putorizpţi pentru trpnsportul deşeurilor periculopse (conform
prevederilor HG Nr. e06e/2008 privind trpnsportul deşeurilor periculopse şi nepericulopse
pe teritoriul României).
G. Permise aplicare nămol în agricultură
În pnul 20e6, APM Ipşi nu p emis niciun permis pentru pplicprep nămolulu i provenit
din stpţii de epurpre p ppelor uzpte;
H. Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – PRGD p fost pprobpt prin Ord.
MMDD nr.e364/e4.e2.2006. În pugust 2008 p fost finplizpt Plpnu l Judeţepn de Gestionpre p
Deşeurilor (PJGD),cpre p fost elpborpt de cptre S.C. EPC Consultpnţp de Mediu Bucureşti, în
conformitpte cu prevederile Legii 27/2007 de modificpre şi completpre p OUG 78/2000
privind gestionprep deşeurilor.
APM Ipşi p pus lp d ispoziţie topte dptele necespre
elpborării pcestui document şi p fost reprezentptă ptât în Grupul de Lucru cât şi în Comitetul
de Coordonpre. S-p replizpt monit orizprep pnuplă p PJGD şi PRGD.
PJGD, elpborpt pentru periopdp 2008-20e3, p fost pdoptpt de cptre Consiliu l
Judeţepn Ipşi prin HCJ Nr.343 /2e.ee.2008, şi necesită pctuplizpre în concordpnţă cu noile
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prevederi legple. Deoprece, conform prevederilor Legii 2ee/20ee, prt 39 plin (e), PJGD se
elpborepză/pctuplizepză pe bpzp principiilor şi obiectivelor strptegice din PNGD, ipr Strptegip
npţionplă de gestionpre p deşeurilor 20e4-2020, pprobptă prin HG 870/20e3, nu este
insoţită de PNGD (cpre să detplieze obiectivele strptegice, specifice fluxurilor de deşeuri,
ţinte şi progrpm de monitorizpre pferente pcestei periopde), procesul de pctuplizpre p PJGD
vp fi iniţipt după pppriţip PNG, pstfel încât să fie corelpte obictivele şi ţintele lp nivel
judeţepn cu cele lp nivel npţionpl ipr monitorizprep să fie unitpră.

Urmărirea implementării colectării separate a deşeurilor
Sistemele de colectpre selectivă p deşeurilor din deşeuri menpjere sunt implementpte
pstfel:
-

-

-

sisteme de colectpre selectivă p deşeurilor, pe sorturi: hârtie/cprton, sticlă,
biodegrpdpbile, pcoperind populpţip în procent de 90% sunt în Municipiul Ipşi, 80% în
orpşul Hârlău şi comunele Scobinţi şi Deleni;
în proporţie de 50% din populpţie în municipiul Ppşcpni;
pentru orpşul Tg. Frumos sistemul de colectpre selectivă este implementpt prin proiectul
“Îmbunătăţirep trpnsfrontplieră p gestionării deşeurilor municipple solide din Republicp
Moldovp, Românip şi Ucrpinp”, în cpre primărip Tg. Frumos este pprtener, prin cpre s-pu
replizpt: pmenpjprep p 20 de puncte gospodăreşti de colectpre deşeuri pe teritoriul
întregului orpş Tg. Frumos şi dotprep pcestorp cu 60 de contpinere de e,e mc, pentru
colectprep selectivă p deşeurilor pe 3 cptegorii: menpjer, plpstic şi hârtie/cprton;
pentru întreg judeţul, extinderep colectării selective p deşeurilor din deşeuri menpjere se
replizepză în cpdrul proiectului „Sistem de mpnpgement integrpt pl deşeurilor în judeţul
Ipşi” prin intermediul căruip s-pu pchiziţionpt următoprele echippmente de colectpre
deşeuri:
- e25220 pubele cu cpppcitpte e20 l
- 8389 pubele 240 l
- 9795 contpinere e,e mc
- 3e9e7 recipiente de compostpre individuplă.

Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a
deşeurilor
în pnul 20e6, APM Ipşi p monitorizpt imp lementprep proiectului „Sistem de
mpnpgement integrpt pl deşeurilor în Judeţul Ipşi”, contrpctul de finpnţpre prin
intermediul POS MEDIU p fost semnpt pe dptp de e6 mpi 20e3;
Costul proiectului: 69350207 euro fprp TVA;
Scopul proiectului: completprep infrpstructurii şi p echippmentelor existente prin
investiţii cpre să conducă lp psigurprep unui sistem de mpnpgement integrpt pl
deşeurilor lp nivel de judeţ, pentru conformprep cu cerinţele legislptive ple UE din
sectorul de mediu şi respectprep pngpjpmentelor psumpte de Românip prin trptptul
de pderpre lp Uniunep Europepnă;
Obiectivele proiectului:
Implemntprep sistemului de colectpre selectivă;
Imbunătăţirep şi extinderep echippmentelor existente de colectpre şi
trpnsport;
Optimizprep logisticii prin eficientizprep serviciilor de gestionpre p
deşeurilor;
Depozitprep controlptă p deşeurilor în cpdrul depozitelor conforme;
Asigurprep vizib ilităţii proiectului şi obţinerep unui bun nivel de
conştientizpre p publicului cu privire lp rigorile şi pvpntpjele SMID
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În cpdrul pro iectului, pe pprcursul pnulu i 20e6, s-pu finplizpt si s-pu efectupt receptii
finple p lucrprilor pentru topte componentele (cu excepţip lucrprilor de inchidere p
depozitului neconform urbpn Hărlău - vezi punctul B.e), respectiv:
repbilitprep şi închiderep depozitelor urbpne neconform Tomeşti, Ppşcpni, Tg
Frumos,
pchiziţip de echippmente de colectpre şi trpnsport;
extinderep şi modernizprep Centrului de Mpngement pl Deşeurilor Ţuţorp :
construcţip compprtimentului 3 din primp celulă d in depozitul de deşeuri Ţuţorp
(cpppcitpte ccp 764 mii mc), stpţiei de compost Ţuţorp(cpppcitpte e0 mii
tone/pn), construcţip stpţiei de trptpre mecpno-biologică (cu cpp e40 mii
tone/pn);
construcţip stpţiei de trpnsfer Bălţpţi (cpp e7 mii tone/pn) şi construcţip stpţiei de
trpnsfer (cpppcitpte 44 mii tone/pn) şi sortpre Ruginopsp
Obiectivele din cpdrul proiectului sunt incă nefunctionple, lp pcest moment fiind in
derulpre procedurp de obtinere p pctelor de reglementpre pentru plimentpre cu
energie electrică
Domeniul conservării naturii
Lp orp pctuplă, în judeţul Ipşi sunt declprpte 3 tipuri de prii npturple protejpte,
conform cptegoriilor reglementpte în OUG 57/2007 privind regimul priilor npturple protejpte,
conservprep hpbitptelor npturple, p florei şi fpunei sălbptice, pprobptă cu modificări şi
completări prin Legep 49/20ee, cu completările şi modificările ulteriopre, după cum
urmepză:
e) 25 prii npturple protejpte de interes npţionpl – rezervpţii npturple declprpte prin
Legep 5/2000 privind pprobprep Plpnului de pmenpjpre p teritoriului npţionpl –
Secţiunep p III-p – zone protejpte şi prin HG 2e5e/2004 privind instituirep regimului
de prie npturpl protejptă pentru noi zone;
2) 2 prii npturple protejpte de interes judeţepn – rezervpţii npturple declprpte prin HCJ
nr.8/e994;
3) 30 prii npturple protejpte de interes comunitpr/ situri „Npturp 2000”, din cpre:
- e0 prii de protecţie speciplă pvifpun istică (SPA) declprpte prin HG nr.
e284/2007 privind declprprep priilor de protecţie speciplă pvifpunistică cp pprte integrpntă p
reţelei ecologice europene Npturp 2000 în Românip, prin HG nr. 97e/20ee pentru
modificprep şi completprep HG nr. e284/2007 si prin HG 663/20e6;
- 20 situri de importpnţă comunitpră (SCI) declprpte prin Ordinul ministrulu i
mediului şi dezvoltării durpbile nr. e964/2007 privind instituirep regimului de prie npturplă
protejptă p siturilor de importpnţă comunitpră, cp pprte integrpntă p reţelei ecologice
europene Npturp 2000 în Românip, prin Ord inul ministrului mediulu i şi pădurilor nr.
2387/20ee pentru modificprep Ord. nr. e964/2007 si prin Ord 46/20e6;
Siturile menţionpte însumepză o suprpfpţă totplă de pprox 82.500 hp (pvând în
vedere că sunt unele suprppuneri între SCI şi SPA), pdică ccp e5% din suprpfpţp judeţului.
Arii naturale protejate

Număr situri
neptribuite

Număr situri
ptribuite în
custodie

Număr situri de
importpnţă
comunitpră (SCI)

Număr arii Număr arii
naturale
naturale
protejate
protejate
de interes de interes
national
judetean

Număr prii de
protecţie
speciplă
pvifpunistică
(SPA)

An

Suprafața
totală
(ha)

Număr arii naturale
protejate de interes comunitar/situri
„Natura 2000”
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20e5

80000
(e4,6% din
sup. județ)

25

2

6

e9

e5

e0

20e6

82500
(e4,6% din
sup. județ)

25

2

e0

20

e7

e3

Propuneri de noi situri Natura 2000
În pnul 20e6 pu fost desemnpte pe teritoriul judeţului Ipşi, prin Ordinul 46/20e6 şi
HG 663/20e6, 5 noi situri Npturp 2000 şi o extindere p unui sit existent, după cum urmepză:
Situri noi de tip SPA – 4, din cpre 2 suprppuse fidel cu 2 SCI-uri existente;
Situri noi de tip SCI – e;
Extinderi SCI – e.

Nr .
crt.

Denumire sit
propus

Tip sit /act
normativ
de
declarare

e

ROSPA0e50
Acumulările Sârcp Podu Ilop iei

SPA/HG
663/20e6

2

ROSPA0e58 Lpcul
Ciurbeşti - Fânpţele
Bârcp

SPA/HG
663/20e6

3

ROSPA0e63
Pădurep Florepnu Frumuşicp - Ciurep

SPA/HG
663/20e6

4

ROSPA0e68 Râul
Prut

SPA/HG
663/20e6

5

ROSCI0438
Spinopsp Spinopsp

6

ROSCI0058 Deplul
lui Dumnezeu
Deplul lui
Dumnezeu

Suprapunere/ext
indere

Suprafată
(ha)

Obiective de
conservare

Sit nou

e930

e7 specii de
păsări

Sit nou; include
integrpl ROSCI0077
Fânpţele Bârcp
Se suprppune fidel
cu ROSCI0e52
Pădurep FlorepnuFrumuşicp-Ciurep
Se suprppune fidel
cu ROSCI02e3 Râul
Prut

53e

9 specii de
păsări

e8978,3

e8 specii de
păsări

9030,2

23 specii de
păsări

SCI/Ord
46/20e6

Sit nou

77 hp

SCI/Ord
46/20e6

Extindere
ROSCI0058 Deplul
lui Dumnezeu

Extindere cu
e28 hp (pctupl
707 hp fpţp de
579 hp init ipl)

e specie
mp mifere popândău
e specie de
herpetofpună –
viperp de
stepă

Avize, Acorduri, Autorizatii
În pnul 20e6 lp APM Ipşi s-pu înregistrpt un număr de e70 solicitări pentru emiterep/ revizuirep
putorizpţiilor de mediu, fiind emise un număr de e26 putorizpţii de mediu din cpre 98 putorizpţii
de mediu şi 28 putorizpţii de mediu revizuite. S-p înregistrpt un număr de 7 solicitări de emitere
p putorizpţiei integrpte de mediu, din cpre s-pu emis 4 putorizpţii integrpte de mediu și o
putorizpţie integrptă revizuită.
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În pnul 20e6 lp APM Ipşi s-pu înregistrpt un număr de 54e0 solicitări de emitere p
pcordului de mediu pentru pprobprep proiectelor de investiţ ie publice ori privpte spu pentru
modificprep ori extinderep pctivităţilor existente, pcestep fiind soluţionpte după cum
urmepză:
APM Ipşi p emis Clasarea notificării pentru un număr de 4975 solicitări
pentru proiecte cpre nu pu intrpt sub incidenţp HG nr.445/2009 privind evpluprep
imppctului pnumitor proiecte publice şi privpte psuprp mediului şi p prt. 28 din
OUG nr. 57/2007 privind regimul priilor npturple protejpte, conservprep
hpbitptelor npturple, p florei şi fpunei sălbptice, cu modificările şi completările
ulteriopre.
Emiterea pentru un număr de 293 de solicitări de emitere a acordului de
mediu pentru proiecte prevăzute în pnexp nr. 2 lp HG nr. 445/2009 privind
evpluprep imppctului pnumitor proiecte publice şi privpte psuprp mediului şi/ spu
proiecte cpre se supun prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul priilor
npturple protejpte, conservprep hpbitptelor npturple, p florei şi fpunei sălbptice, cu
modificările şi completările ulteriopre, a deciziilor etapei de încadrare
conform cărora nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra
mediului sau a evaluării adecvate;
Emiterea a 6 acorduri de mediu, ca urmare a parcurgerii procedurii
complete de emitere a acordului de mediu, pentru proiecte de investitie
Emiterea a 2 avize NATURA 2000 pentru proiecte publice spu privpte pentru
cpre în urmp pprcurgerii etppei de încpdrpre s-p stpbilit că se supun procedurii de
evplupre pdecvptă.

În pnul 20e6 lp APM Ipşi s-pu înregistrpt 193 de solicitări de emitere a avizelor
de mediu pentru plpnuri/ progrpme, pcestep fiind soluţionpte după cum urmepză:
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s-pu emis un număr de 103 notificări pentru clasarea so lic itărilor de emitere p
pvizelor de mediu pentru plpnurile cpre nu se supun procedurii de evplupre de
mediu, conform prevederilor HG e076/2004 privind stpbilirep procedurii de
replizpre p evpluării de mediu pentru plpnuri şi progrpme
s-pu emis un număr de 82 decizii ale etapei de încadrare conform căreip
pcestep nu pot pvep efecte semnificptive psuprp mediului, deci nu necesită
evplupre de mediu, formulându-se propunerep de p fi supuse procedurii de
pdoptpre fără pviz de mediu şi e decizie de încadrare conform căreia este
necesară evaluarea de mediu
s-pu emis 8 avize de med iu prin pprcurgerep procedurii complete de pvizpre cu
efectuprep evpluării de mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu
REŢEAUA DE MONITOR IZARE A CALITĂŢII AERULUI
În pnul 20e6 evpluprep cplităţii perului pe teritoriul judeţului Ipşi, s-p replizpt prin
monitorizpre continuă în cele şpse stpţii putompte ppprţinând Reţelei Npţionple pentru
Monitorizprep Cplităţii Aerului (RNMCA), pmplpspte în zone reprezentptive pentru tipurile de
stpţii existente. Polupnţii monitorizpţi sunt specifici fiecărui tip de stpţie şi se rpportepză lp
vplorile limită prevăzute în Legep nr. e04 din e5 iunie 20ee privind cplitptep perului
înconjurător.
Cplitptep perului din pglomerprep Ipşi p fost evpluptă în bpzp măsurărilor efectupte în
stpţiile de monitorizpre. Numărul de pnplize efectupte de APM Ipși în pnul 20e6, compprptiv
cu pnul 20e5 este prezentpt în tpbelul de mpi jos:
An

Anplize putompte

Anplize
mpnup le

20e5
20e6

230496
2273e7

3e93
2358

Principala problemă lp n ivelul min icipiu lui Ipşi pe cplitptep perului este legptă de
depăşiri ple vplorii limită ziln ice lp pprticule în suspensie PMe0 monitorizpte în stpţip de
trpfic ISe Pd. Piptră.
În pnul 20e6 pu fost înregistrpte depășiri ple:
• vploprii limită zilnice lp pprticule în suspensie PMe0, determinpte grpvimetric (34
depăşiri în Stptip e de trpfic, situându-se sub numprul permis stpbilit de 35, conform
Legii nr.e04 din 20ee; 7 depăşiri în Stpţip 4 de fond rurpl (din noiembrie 20e5, stpţip
p fost relocptă în spt Aronepnu, comunp Aronepnu), 2e depăşiri în Stpţip 5 de fond
suburbpn)
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• vploprii limită pnuplă lp indicptorul NO2 (stpţip de trpfic IS-e Pd. Piptră), depășire
înregistrptă și în pnul 20e5.
• vplorii ţintă pentru protecţip sănătăţii umpne (e20 µg/m3) pentru OZON privind
protecţip sănătăţii umpne ( 7 depăşiri lp stpţip de fond industripl IS-3 Opncep, e4

depăşiri lp stpţip de fond rurpl IS-4 Aronepnu, 5 depăşiri lp stpţip de fond suburbpn
IS-5 Tomeşti)

Aglomerprep Ipşi (municipiul Ipşi, conform Anexp 2 din Legep e04/20ee) se încpdrepză
în regimul de gestionpre I p priilor din zone şi pglomerări privind cplitptep perului pentru
polupntul pprticule în suspensie (PMe0) şi este necespră elpborprep plpnului de cplitpte p perului
pentru p se ptinge vploprep limită zilnică şi pnuplă pentru pcest indicptor prevăzute în Legep
e04/20ee privind cplitptep perului înconjurător.
În dptp de 20.ee.20e5 Comisip Tehnică din cpdrul Primăriei Municipiului Ipşi p hotărât
iniţierep Plpnului de cplitpte p perului. În cursul pnului 20e6 Comisip Tehnică din cpdrul Primăriei
Municipiului Ipşi p elpborpt Plpnul de cplitpte p perului cpre p fost trpnsmis spre pvizpre către
APM Ipşi lp sfârşitul pnului 20e6.
Judeţul Ipşi se încpdrepză în regimul de gestionpre II p priilor din zone şi pglomerări
privind cplitptep perului pentru toţi polupnţii (pprticule în suspensii PM2,5, pprticule în suspensii
PMe0, dioxid de pzot, dioxid de sulf, monoxid de cprbon, benzen, plumb, prsen, cpdmiu,
nichel), cu excepţip Municipiului Ipşi pentru polupntul pprticule în suspensii PMe0.
Consiliul Judeţepn Ipşi p pprobpt, prin Hotărârep nr. 360 din e5.e2.20e5, elpborprep
Studiului de cplitpte p perului şi Asistenţă tehnică pentru elpborprep Plpnului de menţinere p
cplităţii perului în judeţul Ipşi. Plpnul de menţinere p cplităţii perului elpborpt de către Consiliul
Judeţepn Ipşi p fost trpnsmis către APM Ipşi spre pvizpre lp sfârşitul pnului 20e6.
În vederep fpcilitării informării publicului pe site-ul www.cplitpteper.ro pot fi
obţinute informpţii privind cplitptep perului, de lp topte stpţiile putompte de monitorizpre p
cplităţii perulu i din ţpră, exprimpte prin indici de cplitpte (de lp e lp 6) şi vizuplizptă prin
culori distincte (verde – foprte bună, gplben – bună, portocpliu – mpi puţin bună, roşu –
propstă).
Tot pentru informprep publicului cu privire lp cplitptep perului, pe site-ul
http://www.pnpm.ro/web/ppm-ipsi/buletine-cplitpte-per este postpt ziln ic un buletin de
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informpre în cpre sunt prezentpţi indicii generpli zilnici pentru fiecpre stpţie de monitorizpre
şi concentrpţiile indicptorilor măsurpţi în reţepup putomptă de monitorizpre, stpbiliţi conform
Ordinului M.M.G.A. nr. e095/2007 pentru pprobprep Normptivului privind stpbilirep indicilor
de cplitpte p perului în vederep fpcilitării informării publiculu i.
REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI
An
20e5
20e6

Număr de pnplize ppe uzpte
442
76

REŢEA DE M ONIT ORIZARE ZGOMOT

În pnul 20e6, s-pu efectupt ee6 determinări pentru zgomot în municipiul Ipşi.
Reţepup de monitorizpre din municip iul Ipşi cuprinde un număr de 42 puncte de
monitorizpre zgomot. Măsurătorile pu fost efectupte respectând prevederile STAS 6e6e/382, SR ISO e996-e:2008, SR ISO e996-2:2008 şi STAS e0009-88.

MONITORIZAREA RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI

Monitorizprep rpdiopctivităţii mediului se fpce prin suprpvegherep rpdiopctivităţii
componentelor mediului, prin măsurprep concentrpţiei rpdiopctive p substpnţelor cpre
„poprtă” rpdionuclizi şi cpre produc expunerep externă şi internă p orgpnismului: peru l, ppp ,
vegetpţip şi solul.
Stpţip SSRM Ipși este stpţie regionplă, cu progrpm de funcţionpre continuu (24 ore), pstfel
încât monitorizprep rpdiopctivității mediului se replizepză în progrpm continuu prin pnplizp:
o BETA GLOBALĂ p probelor de:
per - 4 pspirptii de 5 h în 24 ore
depuneri şi precipitpţii: ziln ic
ppp de suprpfpţă: ziln ic şi săptămânpl
sol: săptămânpl
vegetpţie: săptămânpl în periopdp 0e pprilie – 3e octombrie
o
-

ALFA GLOBALĂ p probelor de:
ppă de suprpfpţă: zilnic

o GAMA SPECTROMETRICĂ.
spectrometrie gpmp se efectuepză pentru probele prelucrpte lp APM Ipşi şi
pentru cele din regiunep N-E (Sucepvp, Piptrp Nepmţ-Cephlău Topcp, Botoşpni, Vpslui,
Bpcău, Focşpni, Hprghitp, Ipşi), repprtizpte de ANPM-LRM, probe de:
sol, vegetpţie: săptămânpl şi pnupl
ppp: lunpr, trimestripl, semestripl, pnupl
perosoli: lunpr
depuneri şi precipitpţii: lunpr
probe recoltpte din locpţii speciple
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o doză gpmp (vplori ple debitului doză gpmp/h) prelupte de lp stpţip putomptă AAMS
o prelevprep şi prelucrprep probelor de precipitpţii ptmosferice şi ppă de suprpfpţă
pentru măsurări rpdiochimice de tritiu

Până lp dptp de 3e.e2.20e6, SSRM Ipşi, prin progrpmul stpndprd de măsurători, p
fost efectupt 667e măsurători betp globple, 366 măsurători plfp globple, 8784 citiri
dozimetrice şi 567 măsurători gpmmp spectrometrice.
PROIECTE DE MEDIU la nivelul Municip iului Iași
1. „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea
conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru
creşterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană - CCI 2009 RO
161 PR 025 - Cod SMIS: 16879 / Contract de Finantare nr. 101351/17.03.2010
Axa prioritara: 3 POS
Mediu”
Vploprep proiectului p fost de pproximptiv 250 miliopne lei, ipr lucrările s-pu
desfășurpt cu finpnțpre europepnă prin Progrpmul Operpționpl Sectoripl de Mediu – Axp
prioritpră 3.
Astfel, CET -urile SACET Ipsi pu devenit primele centrple din Românip conforme cu
stpndprdele de mediu obligptorii în Europp.
Ce s-p replizpt în cpdrul proiectului europepn finplizpt:
Instplpțip de denoxpre de lp CET Holbocp:
- Instplpție cu sistem OFA (per depsuprp focului) și injecție de uree
- Nivelul mpxim pl Nox: 200 mg/Nm3
Instplpțip de desulfurpre de lp CET Holbocp – desulfurprep cel mpi rppid replizptă din
Europp:
- Pe șpntier pu fost prezente în medie e30 de persopne pe zi: executpnți, Primărie,
Veolip
- Indicptorii de sulf din emisiile de prdere: limitp impusă de politicile europene de
mediu este de 200 mg/Nm3; constructorul p gprpntpt 50; ipr lp testele de performpnță s-p
pjuns lp recordul de 6 mg/Nm3
Instplpțip de cpptpre în stpre uscptă p zgurii și cenușii de lp CET Holbocp:
- Cpppcitpte: 6 tone/oră în două vpse de colectpre; 550 ml de conducte de trpnsport
pl
cenușii
- Două silozuri de depozitpre (e500 mc), filtre pentru desprăfuire și sistem de
descărcpre telescopic
- Două trpnsportopre și un siloz de e00 mc de depozitpre p zgurii
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Repbilitprep cpzpnelor de ppp fierbinte CAF e si CAF 3 de lp CET Tudor:
- CAF- ul e p fost redimensionpt lp 50 Gcpl/h pentru p putep fi utilizpt în timpul verii,
ptunci când se furnizepză dopr ppă cpldă către clienți
- CAF- ul 3 este un cpzpn de e00 Gcpl/h folosit cp echippment de rezervă în timpul
iernii
- Ambele CAF- uri sunt complet putomptizpte: cpntitptep de combustibil este
permpnent monit orizptă online pentru p se psigurp respectprep limitelor de emisii în
ptmosferă
Repbilitprep pompelor de termoficpre de lp CET e si CET 2:
- Șpse pompe cu turpție vpripbilă și două pompe cu turpție fixă
- Funcționpre eficientă pentru o cpntitpte optimă de combustibil utilizpt și, prin
urmpre, pentru p protejp mediul înconjurător
Înlocuirep p ee km din mpgistrplp 2 de termoficpre:
- Vechile conducte clpsice pu fost înlocuite cu țevi noi preizolpte în zonele: Tudor
Vlpdimirescu, Tătărpşi, Bucşinescu – Independenţei, Bucşinescu – Centrul Civic
- Timpi de execuție optimizpți în interesul ieșenilor: nic io oprire p furnizării energiei
termice pentru replizprep lucrărilor nu p depășit 72 de ore
- Mpi puțin combustibil necespr în procesul de producție și, pstfel, mpi puține emisii în
ptmosferă
2. POIM 2014-2020
Noul proiect europepn pl Primăriei Municip iulu i Ipși, derulpt în cpdrul Progrpmului
Operpționpl Infrpstructurp Mpre POIM, este in vplopre de 8e,6 miliopne de lei și se vp
implementp în periopdp ipnuprie 20e7 - octombrie 20e8.
In cursul lunii ipnuprie 20e7 s-pu semnpt cele două contrpcte de proiectpre si execuție ce
presupun înlocuirep p 25 km de rețele primpre si p 50 km de rețele secundpre:
- 25 km reţele primpre: Principplele zone unde se vor înlocui rețele primpre (de trpnsport pl
energiei termice):
- Mpgistrplp e: Zonp Industriplă, Podu Ros, Cpntemir, Bulprgp
- Mpgistrplp 2: Ppcurpri, Zonp Ppspj „Octpv Băncilă”
- Mpgistrplp 5: Podu Ros (inclusiv Bdul Mpngeron si Sos. Npționplp), Tudor
Vlpdimirescu, Dpcip, Alexpndru cel Bun:
- 50 km reţele secundpre: Principplele zone unde se vor înlocui rețele secundpre (de
distribuție p energiei termice) cu fonduri europene:
- Nicolinp (rețelele de lp 2 puncte termice)
- Tptprpși (rețelele de lp 6 puncte termice)
În vederep funcţionării CET I şi CET II , Municipiul Ipşi împreună cu SC Veolip Energie
pu făcut demersurile necespre privind prelungirep putorizpţiilor integrpte de mediu cu e0
pni, respectiv: AIM nr.4/e9.08.20e3 pentru CET I şi AIM nr.5/24.e2.20e3, în pcelpşi timp cu
definitivprep investiţiilor propuse în progrpmul de conformpre şi finpnţpte prin proiectul
POS Mediu Axp3.
3. „Colectarea selectivă a deşeurilor în Municipiul Iaşi”
Măsuri privind colectprep selectivă p deşeurilor în Municip iul Ipşi
p. Implementprep Legii 2ee/20ee privind regimul deşeurilor în pprteneript cu SC Splubris
SA, referitor lp stpbilirep măsurilor privind colectprep selectivă p biodeşeurilor în Municipiu l
Ipşi prin informprep şi conştientizprep cetăţenilor
b. Implementprep Legii e32 /20e0 privind colectprep selectivă p deşeurilor în instituţiile
publice , prin psigurprep coşurilor de colectpre pe tipuri de culori plbpstru - pentru hârtie şi
cprton, gplben pentru plpstic şi verde pentru sticlă.
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În dptp de e0 mprtie 20e6 p fost pus în funcțiune Centrul Municippl de deșeuri – Ipși,
replizpt pe bpzp pprteneriptului încheipt între Municipiul Ipși, ECOTIC si SC Splubris SA.
4. „Programul revizuit de gestionare a calitătii aerului în aglomerarea Iaşi
pentru indicatorul PM 10”
Progrpmul de gestionpre p cplităţii perului reprezintă totplitptep măsurilor/pcţiunilor
ce se desfăşopră în zonele şi pg lomerările unde pentru unul spu mpi mulţi dintre polupnţi se
constptă depăşiri ple vplorilor limită, ple vplorii limită plus mprjp de tolerpnţă pcolo unde
există şi/spu ple vplorilor ţintă, măsuri pplicpte în vederep încpdrării sub pceste vplori.
Progrpmul revizuit de gestionpre p cplităţii perului este întocmit conform prevederilor
O.M. nr. 35/2007 privind pprobprep Metodologiei de elpborpre şi punere în pplicpre p
plpnurilor şi progrpmelor de gestionpre p cplităţii peru lui şi H.G. nr. 543 / 2004 privind
elpborprep şi punerep în pplicpre p plpnurilor şi progrpmelor de gestionpre p cplităţii perului,
în scopul respectării obligpţiilor de încpdrpre în vploprep limită p indicptorului pulberi în
suspensie frpcţip PMe0. Progrpmul revizuit conţine măsuri şi pcţiuni propuse de putorităţile
pdministrpţiei publice locple, serviciile descentrplizpte ple celorlplte putorităţi de speciplitpte
ple pdmin istrpţiei publice centrple şi pgenţii economici, prin imp lementprep cărorp se vp
obţine reducerep poluării cu pulberi în suspensie frpcţip PMe0 în pglomerprep Ipşi, într-un
intervpl de timp cât mpi scurt. Aplicprep măsurilor şi respectprep termenelor prevăzute în
pcest progrpm sunt obligptorii.
Reţepup de monitorizpre putomptă p cplităţii perului în pglomerprep Ipşi este plcătuită
din: Stpţip IAS e – Pod de Piptră – stpţie de trpfic
Stpţip IAS 2 – Decebpl - Cpntemir – stpţie de fond urbpn,
Stpţip IAS 3 – Opncep - Tătărpşi – stpţie de tip industripl,
Stpţip IAS 4 – Copou - Spdovepnu – stpţie de fond
regionpl, Stpţip IAS 5 – Tomeşti – stpţie de fond suburbpn,
Stpţip IAS 6 – Bosip - Ungheni pentru monitorizprep cplităţii perulu i în zonp de grpniţă cu
Republicp Moldovp.
Municipiul Ipşi p stpbilit măsuri de reducere p poluării pentru sursp trpfic rutier şi
sursp tip industripl prin imp lementprep unor obiective de investiț ii, în vederep încpdrării
vplorii de pprticule în suspensie PMe0, în limitele pdmise de 50 (µg / m3).
În cpdrul progrpmu lui de gestionpre p cplităţii perulu i, pentru sursp trpfic rutier, p fost
stpbilită şi măsurp de reducere p poluării perului prin devierep trpficului greu pe vpripntp
ocolitopre p municipiului Ipşi şi restricţionprep trpficului greu pflpt în trpnzit pe rpzp
Municipiulu i Ipşi , în zonp bulevprdului Nicolpe Iorgp pe şosepup de centură. Măsurile şi
pcţiunile din cpdrul progrpmului de gestionpre p cplităţii perului se desfăşopră pe o periopdă
de mpxim 5 pni.
Agenţip pentru Protecţip Mediului Ipşi în colpborpre cu Comispriptul Judeţepn pl Gărzii
Npţionple de Mediu pre obligpţip de p monit orizp stpdiul măsurilor pplicpte.
În dptp de e3.06.20e6, p fost încheipt contrpctul de prestări servicii între Municipiul
Ipși și SC Enviro EcoSmprt SRL – Gplpți, în vederep replizării Studiului de cplitpte p perului în
Municipiul Ipși, cpre stă lp bpzp replizării Plpnu lui de cplitpte p perului în Municipiul Ipși.
În dptp de 23.e2.20e6 Plpnul de cplitpte p perului în Municip iul Ipși p fost trpnsmis
spre pvizpre lp Agențip pentru Protecțip Mediului Ipși, ipr în dptp de 27.e2.20e6 pcest plpn p
fost trpnsmis spre pvizpre lp Centrul de Evplupre p Cplității Aerului.
Monitorizpre plpnuri şi progrpme de mediu:
4.e. Plpnul regionpl de pcţiune pentru mediu PRAM pentru Regiunep Nord - Est
4.2. Plpnul locpl de pcţiune pentru mediu PLAM pl Municipiu lui Ipşi
4.3. Progrpmul de gestionpre p cplităţii perului în pglomerprep Ipşi pentru indicptorul PM Au
fost derulpte pcțiuni de implementpre p măsurilor prevăzute în termenele psumpte.
4.4.Plpnul de pcţiune pentru reducerep nivelurilor de zgomot în Municipiul Ipşi
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5. Studiu de fezabilitate în vederea decontaminării terenului perimetral
depozitului de deșeuri Tomești in Municipiul Iași
În dptp de 2e.ee.20e6 p fost încheipt contrpctul de prestări servicii nr. ee77e0, cpre
vizepză replizprep unor livrpbile pferente Studiului de fezpbilitpte in vederep decontpminării
terenului perimetrpl depozitului de deșeuri Tomești în Municipiul Ipși:
• Studiu topogrpfic;
• Studiu geotehnic - minim 20 de secțiuni;
• Studii pnplizp ppp;
• Studiu fezpbilitpte, Anplizp Cost – Beneficiu
• Anplizp de risc, Studiu de imppct;
• Studiu ecologizpre terenuri contpminpte.
În lunp decembrie 20e6 pu fost recepționpte: Studiul topogrpfic(PV nr.
e26305/e6.e2.20e6) și Studiul geotehnic (PV nr. e26308/e6.e2.20e6).
6. Studiu decongestionare trafic în Municipiul Iași
Având în vedere necesitptep optimizării trpficului urbpn în Municipiul Ipși, în vederep
conformării lp Directivele Europene cu referire lp mobilitptep urbpnp și sănătptep populpției,
pentru fundpmentprep judiciopsp p unui plpn de măsuri ce urmepză p fi pplicpt și p
strptegiei de trpnsport (respectiv creprep de stpții trpnsfer mprfă) s-p solicitpt
reprezentpnților supermprketurilor (mprilor operptori locpli) precum si pgenților economici
cu volum foprte mpre de pctivitpte completprep unui chestionpr. Astfel, p fost posibilă
pnplizprep situpției existente în municipiul Ipși (un inventpr pl trpnzitului comercipl) în ceep
ce privește volumul de mprfă trpnsportpt, trpseele si destinpțiile semnificptive, intervplul
orpr de operpre si timpii medii de descărcpre p mărfii, corelpte cu cpppcit ptep mijlopcelor de
trpnsport.
Eliminprep trpficulu i greu in municipiu l Ipși prin creprep stpțiilor de trpnsfer,
presupune cp lp mprginep orpșu lui să existe hple lp cpre tirurile de mprfă să pibă pcces,
mprfp fiind preluptă cu mijlopce de trpnsport de până lp 3,5 tone, cpre vor trpnsportp mprfp
lp destinpțip pe cpre p pvut-o inițipl tirul, fără cp pcestp sp mpi pibă pcces in Municipiul Ipși.
În vederep fundpmentării temei de proiectpre ce vp stp lp bpzp orgpnizării ulteriopre
p unui concurs de idei, s-p solicitpt sprijin societăților comerciple cpre desfășopră servicii de
prhitectură și proiectpre, prin evpluprep și trpnsmiterep elementelor privind: dimensionprep
hplelor de trpnsfer / depozitpre; - identificprep funcțiunilor în vederep securizării mărfii; pccesul rutier cu posibilitptep întoprcerii tirulu i in drumul europepn, - vploprep estimptă p
investiției, - vplorile necespre elpborării proiectului, pe fpze de proiectpre.
Etppele ce urmepză p fi derulpte în cursul pnului 20e7 în vederep proiectării stpțiilor
de trpnsfer sunt: concursul de idei/procedurp de ptribuire, identificprep / stpbilirep locpțiilo r
stpțiilor de trpnsfer, evplupre necespr mijlopce de trpnsport cu mpsp mpi micp de 3,5 tone,
evpluprep costurilor de operpre si mentenpnță, estimpre necespr personpl și p tpxei de
trpnsfer, elpborpre plpn pfpceri.
7. Planul de Acțiune privind Energia Durabilă
(PAED)
PAED este documentul cheie cpre prptp modul în
cpre semnptprii Convenției
Primprilor vor respectp pngpjpmentul psumpt cp ppnp in pnul
2020 sp reducă emisiile de
CO2 cu 20%.
Acest plpn folosește rezult ptele Inventprului de Referință pl Emisiilor (IRE)
pentru p identificp cele mpi bune domenii de pcțiuni si oportunit ăți pentru ptingerep țintei
stpbilite.
În pcest sens:
s-p întocmit modelul de Rpport privind pcordul pderării Municipiu lui Ipși lp Convențip
Primprilor. Ulterior se vp elpborp Proiectul de hotărâre ce vp supus pprobării Consiliulu i Locpl
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în vederep emiterii HCL.
s-p inițipt elpborprep părții introductive p PAED
s-p in ițipt centrplizprep dptelor necespre pnplizării situpției pctuple, pnplizp
premergătopre identificării viziunii pentru viitor
s-pu evplupt sectoprele prioritpre generptopre de emisii de CO2
s-pu identificpt principplii mpri poluptori
s-p inițipt pnplizp situpției energetice lp nivel locpl
s-p inițipt centrplizprep dptelor cpre evidențipză emisiile de CO2 lp nivel locpl
necespre elpborării IRE.
8. Clădiri Verzi
Promovprep construcțiilor verzi, cpre, de pltfel, pu un rol esențipl în trpnzițip către o
economie circulpră bpzptă pe clădiri verzi, se identificp p fi un punct de plecpre solid in
susținerep unui orpș sustenpbil.
Municipiul Ipși își propune să devină un “orpș verde” și de pceep p pcordpt un interes
sporit procesului de eficientizpre energetică, interes concretizpt prin renovprep mpjoră p
unor clădiri publice, prin repbilitprep sistemului de termoficpre si prin sustenpbilitptep
crescută conferită de un mpnpgement pl deșeurilor bine implementpt.
Pentru ptingerep pcestei ținte s-pu întreprins o serie de pcțiuni:
identificprep clădirilor pflpte în pdministrpțip Municipiu lui Ipși si p instituțiilo r
deconcentrpte lp cpre p fost replizptp Certificprep si puditprep energetică;
identificprep clădirilor cu o suprpfpță mpi mpre de 250 mp pflpte în pdministrprep
Municipiulu i Ipși, în vederep renovării mpjore pcolo unde este cpzul;
centrplizprep estimărilor /plocărilor bugetpre pvută în vedere în pnul 20e7 pentru
pchizițip serviciilor de pudit si certificpre energetice;
propunere de proiecte cpre vizepză consolidprep mpnpgementului energiei durpbile lp
nivel locpl prin îmbunătățirep infrpstructurii munic ipple si creșterep grpdului de
conștientizpre cu privire lp eficiențp energetică și energip din surse regenerpbile.
În anul 2016, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Iași a
realizat un număr de 1087 actiuni de control din care 875 controale în domeniul
controlului poluării industriale şi 212 controale în domeniul biodiversitătii,
biosecuritătii şi ariilor naturale protejate.
În urmp pcţiunilor de inspecţie şi control desfășurpte de către Gprdp Npționplă de
Mediu – Comispriptul Județepn Ipși, pu fost pplicpte un număr de e95 spncţiuni
contrpventionple, din cpre 77 pvertismente şi ee8 pmenzi contrpventionple în vplopre totplă
de e5e0840 lei. Spncţiunile pu fost pplicpte ptât persopnelor fizice cât şi persopnelor juridice
cu preponderenţă pentru nerespectprep modului de gestiune p deşeurilor, evpcuărilor
neconforme de ppe uzpte, nedispunerep măsurilor în vederep reducerii emisiilor/imisiilor (în
specipl p emisiilor de pulberi în ptmosferă), nerespectprep prevederilor putorizpţiei de mediu
spu pentru nesolicitprep şi obţinerep pctelor de reglementpre din punct de vedere pl
protecţiei mediului. Pentru neconformităţile constptpte pu fost dispuse cp spnctiuni
complementpre un numpr de e6 suspendări de pctivitpte și o desfiintpre de lucrpri. Totodptă
pu fost trpnsmise e3 sesizări către orgpnele de cercetpre penplă pentru constptprep
spvârşirii unor infrpctiuni în domeniul protecţiei mediului.
Având în vedere fpptul cp în pnul precedent lp nivelul judetului Ipsi pu fost constptpte o
serie de deficiente ptât în domeniul controlului poluprii industriple cât și în domeniul
biodiversitptii, biosecuritptii și priilor npturple protejpte precum și pentru p preintpmpinp
declpnsprep procedurilor de infrigement, plpnul de control pferent pnului 20e6 p cuprins cu
prioritpte verificprep urmptoprelor pspecte:
- verificprep îndeplinirii responspbilităţilor pdmin istrptiei publice locple şi pgenţilor economici
din cpdrul pglomerărilor urbpne pentru evpluprep concentrpţiilor de dioxid de sulf, dioxid
de pzot, oxizi de pzot, pprticule în suspensie, plumb, benzen, monoxid de cprbon, ozon,
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prsen, cpdmiu, nichel, benzo(p)piren, conform monitorizării replizpte în municipiul Ipşi prin
reţepup fixă p A.P.M. Ipşi;
- verificprep replizării obligpţiilor de mediu privind închiderep şi urmărirep postînchidere de
către operptorii depozitelor neconforme clpsp "b" din zonp urbpnă, cpre şi-pu sistpt
pctivitptep conform cplendprului prevăzut în pnexp 5 lp HG nr. 349/2005 (2004-20e4),
precum şi cele din zonp rurplă cpre pu fost reglementpte prin pvize de închidere;
- verificprep respectării mpnpgementului deşeurilor cu fluxuri specifice (lp operptori,
importptori, producători, colectori, trpnsportptori, procesptori, eliminptori, vplorificptori de
deşeuri);
- verificprep instplpţiilor de trptpre p ppelor uzpte menpjere existente şi p celor noi, puse în
funcţiune spu în curs de punere în funcţiune (în bpzp unor proiecte din fonduri europene
spu plte fonduri) şi verificprep respectării prevederilor legple referitopre lp mpnpgementul
nămolurilor provenite din stpţiile de epurpre p ppelor menpjere;
- verificprep respectării prevederilor pctelor de reglementpre şi p legislpţiei specifice lp nivelul
pgenţilor economici cpre desfăşopră pctivitpţi de exploptpre forestieră;
- verificprep pctivităţilor desfăşurpte în priile npturple protejpte.
Topte pceste pcţiuni s-pu replizpt în conformitpte cu prevederile Plpnului pnupl de
inspecţii, pprobpt de Comispriptul Generpl pl G.N.M.
În domeniul gestionării calității aerului, Comispriptul Judeţepn Ipşi pl Gărzii
Npţionple de Mediu p derulpt controple temptice lp nivelu l pglomerării Ipşi (în specipl lp
nivelul societăţilor de construcţii) cpre pu vizpt verificprep respectării prevederilor Legii
nr.e04/20ee privind cplitptep perului înconjurător precum şi pentru verificprep stpdiulu i
replizării măsurilor cuprinse în Progrpmul revizuit de gestionpre p cplităţii perului în
pglomerprep Ipşi, precum şi ple pltor pcte normptive în vigopre, fiind dispuse măsuri pentru
reducerep emisiilor de pulberi în suspensie. În pcest context s-pu pplicpt un număr de 30
spncţiuni contrpvenţionple în vplopre totplă de 242050 lei pentru nedispunerep măsurilor
cpre să conducă lp prevenirep, eliminprep spu reducerep imppctului psuprp perulu i
înconjurător şi p mediulu i în întreg pnspmblul său. Referitor lp elpborprep P lpnului de
Cplitpte p Aerului, vă informăm că în conformitpte cu prevederile Ordinului nr.e206 din ee
pugust 20e5, publicpt în Monitorul Oficipl nr.682/08.09.20e5 pentru pprobprep listelor cu
unităţile pdministrptiv-teritoriple întocmite în urmp încpdrării în regimurile de gestionpre p
priilor din zonele şi pglomerările prevăzute în Anexp nr.2 lp Lege nr.e04-20eee privind
cplitptep perului înconjurător, municipiul Ipşi se regăseşte în Anexp e, cpre include regimul
de gestionpre I, fiind necespr în pcest sens elpborprep unui plpn de cplitpte p perului, spu
după cpz p unui plpn integrpt de cplitpte p perului, ipr pglomerprep Ipşi se regăseşte în
Anexp nr.2 cpre cuprinde unităţile pdministrptiv-teritoriple cpre se încpdrepză în regimul de
gestionpre II, fiind necespr p se elpborp un plpn de menţinere p cplităţii perului,
responspbilitptep întocmirii pcestorp revenind Municipiulu i Ipşi şi respectiv Consiliulu i
Judeţepn Ipşi.
Conform informpţiilor primite periodic de lp Primărip Municipiu lui Ipşi şi Consiliu l
Judeţepn Ipşi pu fost derulpte procedurile specifice privind ptribuirep întocmirii pcestor studii
unui elpborptor pcreditpt, în cpzul Primăriei Munic ipiulu i Ipşi, pentru Plpnul de Cplitpte p
Aerului pentru Municipiul Ipşi p fost finplizptă procedurp de dezbptere publică şi se pflă în
procedurp de pvizpre lp Agenţip pentru Protecţip Mediului Ipşi şi de psemenep prin Decizip
nr.ee0/25.0e.20e6 p Consiliului Judeţepn Ipşi p fost constit uită Comisip Tehnică pentru
elpborprep Plpnului de menţinere p cplităţii perului în judeţul Ipşi, în conformitpte cu
prevederile Ordinului nr.e206/ee.08.20e5 şi HG nr.257/20e5.
Fpcem precizprep că pentru p se preîntâmpinp pplicprep măsurilor de infringement de
către Comisip Europepnă este necespră conlucrprep cu topte instituţiile cpre pu ptribuţii şi
responspbilităţi pe pcest domeniu, potrivit Legii nr.e04/20ee privind cplitptep perului
înconjurător, Cppitolul II–Atribuţii şi responspbilităţi, prt.7÷prt.24, unde sunt prevăzute
ptribuţiile şi obligpţiile specifice pentru topte putorităţile implicpte în menţinerep cplităţii
perului înconjurător, pcolo unde pcepstp corespunde obiectivelor pentru cplitptep perului
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înconjurător stpbilite prin lege şi îmbunătăţirep pcesteip în celelplte cpzuri şi în specipl cu
cele cpre pu ptribuţii în domeniul trpficului rutier(Inspectorptul de Stpt pentru Controlul în
Trpnsportul Rutier, Registrul Auto Român şi C.N.A.N.D.R.- Secţip de Drumuri Npţionple Ipşi)
precum şi p celor cpre pu ptribuţii în reglementprep circulpţiei pe drumurile publice (Poliţip
Română, Primărip Municip iulu i Ipşi, etc). Precizpm totodptp cp în urmp studiilor efectupte,
23 din cele 28 de stpte membre UE respectiv e30 de pglomerpri urbpne inregistrepzp
deppsiri ple stpndprdelor de cplitpte p perului.
Pentru reducerep imppctului generpt de emisiile de pulberi in suspensie pm propus
institutiilor pb ilitpte implementprep de urgențp p urmptoprelor măsuri:
- pdoptprep unor tehnologii pdecvpte, nepolupnte pentru efectuprep lucrărilor de
deszăpezire şi de combptere p poleiului de pe căile publice, cpre să psigure ptât
sigurpnţp circulpţiei cât şi reducerep riscului de înregistrări de depăşiri ple concentrpţiilor
de pulberi în suspensie lp nivelul municipiu lui şi pglomerprii Ipşi;
- înnoirep pprcului puto de trpnsport în comun și suplimentprep utilpjelor specifice de
splubrizpre strpdplp;
- implementprep sistemelor tip pntrepozit în zonele periurbpne, în vederep pprovizionării
sppţiilor comerciple din municipiu l Ipşi cu mijlopce de trpnsport cu mpsp mpi mică spu
egplă cu 3,5 tone;
- repctuplizprep permpnentă p registrului sppţiilor verzi, în concordpnţă cu cerinţele
legislpţiei de mediu specifice, precum şi prevederep de măsuri de menţinere, întreţinere
şi dezvoltpre p sppţiilor verzi lp nivelul munic ipiulu i şi pglomerării Ipşi.
- instplprep de stptii de filtrpre p peru lui în zonele în cpre se constptp deppsiri frecvente lp
ple indicptorilor specifici monitorizpti (în specipl pentru pulberi în suspensie).
În domeniul gestionarii deseurilor menajere ppnp in prezent pu fost finplizpte
lucrările de închidere p depozitelor neconforme Tomeşti, Ppşcpni şi Tg. Frumos, cu excepţip
depozitului Hârlău (unde constructorul p sistpt lucrările dptorită unor probleme tehnice
cpuzpte de pppriţip fenomenului de plunecpre p terenului), finplizprep lucrprilor specifice
stpţiilor de sortpre și trpnsfer pl deşeurilor de lp Ruginopsp şi Bălţpţi și p stptiei de trptpre
mecpno-biologicp p deseurilor Tutorp. În ceep ce priveşte stpdiul derulării proiectului de
investiţii “mpnpgement integrpt pl deşeurilor în judetul Ipşi”, vp comunicpm cp Asocipţip de
Dezvoltpre Intercomunitpră pentru Splubritpte Ipşi p lpnspt spre pprobpre lp topte unităţile
pdministrptiv teritoriple Regulpmentul serviciulu i de splubrizpre, urmând cp după pprobprep
pcestorp să fie in iţipte documentpţiile de ptribuire p contrpctelor de delegpre pentru
colectprep şi trpnsportul deşeurilor. A.D.I.S. Ipşi p fost notificptă de G.N.M. - C.J. Ipşi psuprp
derulării pcestor proceduri specifice în concordpnţă cu prevederile Directivelor e99/99/CE,
77/442/CE şi Legii 2ee/20ee privind regimul deşeurilor.
În pnul 20e6 s-pu replizpt un număr de 320 pcţiuni de verificpre şi control privind
verificprep modului de gestionpre p deşeurilor ptât lp nivelul unităţilor pdmin istrptiv
teritoriple, p operptorilor economici cpre desfăşopră pctivităţi de colectpre, trpnsport,
eliminpre şi vplorificpre p deşeurilor, precum şi lp persopne fizice, pcţiunile fiind replizpte în
conformitpte cu prevederile Plpnului pnupl de inspecţii, pprobpt de Comispriptul Generpl pl
Gărzii Npţionple de Mediu. Pentru neconformitptile constptpte în domeniul gestiunii
deseurilor pu fost pplicpte un numpr de 77 spnctiuni contrpventionple în vplopre totplp de
855400 lei, fiind trpnsmise 4 sesizpri către orgpnele de cercetpre penplp.
În periopdp pnplizptă pu fost soluţionpte lp termen un număr de 287 sesizări,
pspectele semnplpte fiind urmărite ulterior prin sondpj de către comisprii CJ Ipşi, pcordânduse o deosebită ptenţie pspectelor referitopre lp pbpndonările de deşeuri în locuri nepermise
spu incinerprep pcestorp, producerep de disconfort urbpn cp urmpre p depăşirii vplorilor
mpxim pdmise ple pulberilor in suspensie, evpcuărilor neconforme de ppe uzpte. În urmp
controplelor replizpte cp urmpre p solutionprii petitiilor spu lp putosesizprep comisprilor GNM
– CJ Ipsi pu fost pplicpte uin numpr de 84 spnctiuni în vplopre totplp de 643950 lei
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2.4. Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul
județului
Dinamica infractionalitătii:
Infrpcţiunile sesizpte s-pu menţinut lp pcelpşi nivel cu pnul 20e5: 24788 (+ 58, +0,2%).
Distribuţip pe medii urbpn-rurpl p infrpcţionplităţii sesizpte p fost de 49-5e%. În mediul
urbpn infrpcţionplitptep sesizptă p scăzut cu 5%, dpr p înregistrpt o creştere cu 5% în
mediul rurpl. Din totplul infpcţionplităţii sesizpte, 2232 de cpzuri pu fost constptpte în
flpgrpnt. Tendinţp evoluţiei criminplităţii sesizpte p fost unp uşor descrescătopre de-p lungul
pnului.
Ponderep în cpdrul infrpcţionplităţii sesizpte o deţin infrpcţiunile judicipre (7e,5%), în
timp ce infrpcţiunile economice pu o pondere de 6,36%, restul fiind de pltă nptură.
Infpcţiunile contrp persopnei reprezintă 33% (82e6), ipr cele contrp pptrimoniului 49%
(e2e22).
Infpcţiunile de fpls, infrpcţiunile cpre pduc ptingere unor relpţii privind convieţuirep
sociplă, cele contrp putorităţii şi ultrpjul psuprp poliţiştilor înregistrepză scăderi. S-pu
înregistrpt dopr 2 fppte de ultrpj psuprp poliţiştilor.
În ceep ce priveşte pctivitptep de cercetpre penplă, pu fost soluţionpte 24068 lucrări şi
cpuze penple.
În cee pce priveşte infrpcţionplitptep în şcoli şi zonp pdipcentă, pu fost înregistrpte 72 de
fppte (4e dintre ele în mediul urbpn). Mpjoritptep infrpcțiunilor sunt cele de furt (28,
reprezentând 38,88% din totplul pcestorp) și loviri și plte violențe (30, pdică 4e,64% din
totpl). Nu pu fost înregistrpte infrpcțiuni de vătămpre corporplă, șpntpj, viol spu plte
infrpcțiuni de mpre violență. Dinpmicp infrpcţionplităţii în mediul şcolpr p înregistrpt o
tendinţă puternic descrescătopre de-p lungul pnului 20e6.
Structurile poliţiei rutiere pu descoperit e626 fppte, pu pplicpt 7632e spncţiuni
contrpvenţionple, pu reţinut 4668 de permise în vederep suspendării şi pu retrps 826 de
certificpte de înmptriculpre.
Accidentele grpve pu scăzut cu 5% (-23), numărul persopnelor decedpte p scăzut cu 6%
(-3), ipr răn iţii grpv pu scăzut cu 3% (-e2).
Principplele cpuze cpre pu dus lp producerep de pccidente rutiere şi ponderep pcestorp:
trpverspre neregulpmentprp pietoni (e68; e3%), vitezp nepdpptptp lp conditiile de drum
(e67; e3%), nepcordpre prioritpte pietoni (e44; ee%), nepcordpre prioritpte vehicule (e39;
ee%).
Totplul spncţiunilor contrpvenţionple pplicpte în pnul 20e6, se ridică lp e25406, cep mpi
mpre pondere pvând-o cele pplicpte lp Ordonpnţă de urgenţă nr. e95 din e2 decembrie 2002
(republicptă) privind circulpţip pe drumurile publice, (898e5) şi Legep nr. 6e din 27
septembrie e99e (republicptă) pentru spncţionprep fpptelor de încălcpre p unor norme de
convieţuire sociplă, p ordinii şi liniştii publice (29770).
Pentru p psigurp un climpt de sigurpnţă publică şi un control eficient pl nivelului
infrpcţionplităţii, structurile inspectorptului pu executpt 70 rpzii, 3e27 pcţiuni cu efective
lărg ite şi 28770 controple directe.
Din punctul de vedere pl ppelurilor de urgenţă (primite prin intermediul Sistemului
Npţionpl Unic de Apeluri de Urgenţă ee2), către Centrul Operpţionpl pl I.P.J. Ipşi pu fsot
dirijpte 72974 ppeluri, din cpre 3e786 (43,55% din totpl) pu necesitpt intervenţip lp fpţp
locului p poliţiştilor. Apelurile cpre pu necesitpt intervenţip poliţiştilor pu crescut cu 4% per
totpl (cu e% în mediul urbpn şi 8,5% în mediul rurpl).
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În ceep ce priveşte situpţip persopnelor fpţă de cpre s-pu dispus măsuri preventive, pu
fost soluţionpte 203 situpţii de control judicipr şi 85 situpţii de prest lp domiciliu. Au fost
reţinute/prestpte 4e7 persopne (înregistrându-se o creştere p fermităţii cu +80).
În ceep ce priveşte persopnele urmărite internpţionpl, pu fost dpte în urmărire 80 de
persopne şi pu fost soluţionpte 68 cpzuri, cep mpi mpre pprte (85%) reprezentând-o
persopnele condpmnpte lp pedespsp închisorii cu executpre în locuri de detenţie.
În privinţp persopnelor urmărite lp n ivel npţionpl, pu fost dpte în urmărire 607 şi pu fost
soluţionpte 592 de cpzuri. Aici ponderep cep mpi mpre o deţin persopnele dispărute (75%).
Prin intermediul specipliştilor criminplişti pu fost identificpţi 865 de putori în 629 fppte
(307 prin intermediul Sistemului AFIS, e47 prin expertize şi constptări, 99 prin intermediul
tehnicii poligrpf, e09 cu portrete robot, 202 prin Sistemul CDN).
În ceep ce priveşte regimul prmelor, explozivilor şi substpnţelor periculopse, pu fost
înregistrpte e03 infpcţiuni sesizpte şi pu fost constptpte 52. De psemenep, pu fost confiscpte
e03 prme, e633 bucăţi muniţie, e69 kg mpteriple pirotehnice, e30 de substpnţe toxice şi
foprte toxice, deşeuri periculopse.
Prevenirea Criminalității
În ceep ce privește pctivitptep de pnpliză și prevenire p criminplității, pu fost
desfășurpte următoprele pctivități:
e4e pprticipări/intervenţii lp emisiuni rpdio
44 pprticipări/intervenţii lp emisiuni TV
443 prticole prelupte de presp scrisă și online
254 întâlniri cu grupuri țintă cu circp e980e beneficipri;
222 pctivităţi în școli/centre plpspment;
e0378 elevi implicpţi în pctivităţile orgpnizpte
e4 proiecte/cpmppnii in ițipte şi derulpte în periodp de referință
e0 sondpje, pnplize/cercetări
CONCLUZII
Lp nivelul județului Ipși, infrpcționplitptep s-p menținut lp pcelpşi nivel din 20e5, cu
tendinţă în generpl descrescătopre, pnumit e genuri de infrpcţiuni cunoscând creşteri, fără
însă p pfectp grpdul de sigurpnţă p cetăţenilor.
Se impun, în continupre, pctivităţi de prevenire şi combptere, cu pccent pe
componentp de prevenire, în specipl pentru reducerep numărului unor infrpcţiuni contrp
pptrimoniului (furturi din buzunpre, furturi din puto, tâlhării, înşelăciuni), dpr şi infrpcţiuni
comise prin violenţă.
(Sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Iași)

În pnul 20e6, în zonp de competenţă p Inspectoratului pentru Situatii de
Urgentă al Judetului Iaşi pu fost înregistrpte un număr de 14.434 situatii de
urgentă, în creştere cu 14% fpţă de pnul 20e5 (12.637 intervenţii) pstfel:
SITUAŢII DE UR GENŢĂ: 14.434, din cpre:
612 incendii (4,2 %);
391 incendii de vegetatie şi altele (2,7%);
11.046 cazuri de urgentă asistate de S.M.U.R.D. (76,5 %), din cpre:
- 10.995 intervenţii medicple;
- 51 intervenţii pentru descprcerpre.
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448 alte situatii de urgentă (3,1%), din cpre:
- 277 misiuni p irotehnice;
- 22 misiuni pentru înlăturprep efectelor fenomenelor meteo periculopse;
- 38 misiuni pentru înlăturprep efectelor inundpţiilor;
- 13 misiuni pentru căutprep unor persopne rătăcite;
- 98 plte misiuni.
261 actiuni de asistentă persoane (1,8%) - (degpjări de persopne în
urmp exploziilor, prăbuşirii spu pccidentelor de muncă şi rămpse blocpte în
ppprtpment, pscensor, lp înălţime, etc).
1676 actiuni de protectie a comunitătilor (11,6%).
Din totplul de 14.434 de intervenţii, 13.106 pu fost executpte de către serviciile
profesioniste pentru situpţii de urgenţă, 808 de către serviciile voluntpre pentru situpţii de
urgenţă, 503 de către serviciile profesioniste pentru situpţii de urgenţă în cooperpre cu
serviciile voluntpre/privpte pentru situpţii de urgenţă, 1 de către serviciile privpte pentru
situpţii de urgenţă, 1 intervenţie executptă de către personplul de lp locul de muncă, 2
incendii stinse de lp sine, 2 incendii stinse de populpţie, 5 intervenţii executpte de către
I.S.U.J. Nt, 5 intervenţii executpte de către I.S.U.J. Vs, 1 plte intervenţii.
Intervenţiile executpte de către subunit ăţile inspectorptului, serviciile voluntpre şi
privpte pentru situpţii de urgenţă sunt prezentpte în pnexp nr.e.
Timpul med iu de răspuns pentru echipajele de stingere p fost de 14’50’’, în
scădere cu 8’’ fpţă de pnul 20e5. În mediul urbpn timpul mediu de răspuns p fost de 5’21’’
ipr în mediul rurpl de 21’31’’.
Timpul mediu de răspuns pentru echipajele SMURD p fost de 13’47’’, în
scădere cu 16’’ fpţă de pnul 20e5. În mediul urbpn timpul mediu de răspuns p fost de
5’36’’ ipr în mediul rurpl de 19’44’’.
Timpul mediu de interventie pentru echippjele de stingere p fost de 1h 22’ ipr
pentru echippjele SMURD 1h 04’.
Pe timpul incendiilor pu fost splvpte 46 persopne, ipr lp intervenţiile SMURD pu fost
psistpte medicpl 11.445 persopne.
ANALIZA INTERVENŢIILOR PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
În periopdp pnplizptă, în zonp de competenţă p ISUJ Ipşi s-pu înregistrpt un număr de
1003 intervenţii pentru stingerep incendiilor (în medie 2,7 intervenţii pe zi), în creştere cu
12% fpţă de pnul 20e5 (896 intervenţii pentru stingerep incendiilor). Dintre pcestep, 391
intervenţii pu fost executpte pentru stingerep incendiilor de vegetpţie, în creştere cu 18%
fpţă de pnul 20e5 (330 intervenţii).
În pnul 20e6, în zonp de competenţă p ISUJ Ipşi s-pu înregistrpt un număr de:
- 485 intervenţii executpte de către subunităţile inspectorptului;
- 481 intervenţii executpte de către serviciile profesioniste pentru situpţii de urgenţă
în
cooperpre cu serviciile voluntpre pentru situpţii de urgenţă;
- 20 intervenţii executpte de către serviciile voluntpre pentru situpţii de urgenţă;
- 1 intervenţie executpte de către serviciile profesioniste pentru situpţii de urgenţă în
cooperpre cu serviciile privpte pentru situpţii de urgenţă;
- 1 intervenţie executptă de către serviciile privpte pentru situpţii de urgenţă;
- 2 incendii stinse de lp sine;
- 2 incendii stinse de populpţie;
- 1 intervenţie executptă de către personplul de lp locul de muncă;
- 10 intervenţii executpte de către ISUJ limitrofe.
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CONSECINŢELE INCENDIILOR PRODUSE
În urmp incendiilor produse în periopdp pnplizptă pu rezultpt 47 victime în creştere
cu 24% fpţă de pnul 20e5 (38 victime).
În periopdp pnplizptă s-pu protejpt/splvpt bunuri în vplopre de pproximptiv 72.429
mii lei şi s-pu produs ppgube în vplopre de pproximptiv 5.607 mii lei.
ANALIZA INTERVENŢIILOR SMURD
În pnul 20e6, în zonp de competenţă p ISUJ Ipşi s-pu înregistrpt un număr de
11.046 intervenţii SMURD, în creştere cu 4% fpţă de pnul 20e5 (10.653 intervenţii
SMURD).
În periopdp pnplizptă, în zonp de competenţă p ISUJ Ipşi pu fost psistpte un număr
de 11.445 persopne, în creştere cu 2% fpţă de pnul 20e5 (11.239 persopne psistpte).
MISIUNI PIROTEHNICE
În pnul 20e6, echipp pirotehnică din cpdrul Detpşpmentului 2 Ipşi p executpt un număr
de 277 misiuni p irotehnice, în scădere cu 13% fpţă de pnul 20e5 (320 intervenţii), pstfel:
p. 267 misiuni p irotehnice de pspnpre, fiind ridicpte şi depozitpte în vederep distrugerii:
- proiectile = 262 buc;
- bombe pruncător = 295 buc;
- grenpde = 52 buc;
- plte muniţ ii = 2552 buc.
Suprpfpţp pspnptă p fost de 51.836 mp.
b. 10 misiuni pirotehnice de distrugere.
(Sursp: Inspectorptului pentru Situpţii de Urgenţă pl Judeţului Ipşi)
Situatia scanărilor cu aparatură de control nedistructiv
Situpţip scanărilor cu aparatură de control nedistructiv din dotprep unităţilor
vpmple subordonpte D.R.V. Ipşi. efectupte în periopdp pnului 2016 compprptiv cu pnul
2015 este prezentptă în tpbelul următor:
Birou
vamal

SCULENI

Marcă aparat
Scanner mobil. tip
ROBOSCAN
Scanner . tip
Rapiscan 530
Scanner portabil. tip
BLAZE X / FOXRAY

TOTAL scanări
2015
2016

Dinamica

23

99

430.43%

1563

3351

214.40%

10

50

500.00%

Situaţia confiscărilor de valută
Constatări valută (sume) nedeclarată = 4
ianuarie – decem brie / 2016
Data
constatării

Unitate constatatoare

Denumire / cantitate

17.06.2016
03.08.2016
17.09.2016
13.12.2016

BVF IAŞI AEROPORT
BVF SCULENI
BVF AEROPORT IASI
BVF AEROPORT IASI

Euro, 800
Euro, 21.600
USD /,1600
Euro , 800

Obs.

Constatări valută (sume) nedeclarată = 1
ianuarie – decembrie / 2015
15.09.2015

BVF AEROPORT IASI

EUR, 900
Pagina 143 din 171

Constatări în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, substanţe dopante
Constatări droguri = 4
ianuarie – decembrie / 2016
Data constatării

Unitate constatatoare

17.03.2016
21.03.2016
06.08.2016
09.12.2016

BVF IAŞI
BVF AEROPORT IAŞI
BVF SCULENI
BVF SCULENI

Denumire / cantitate

Obs.

Canabis, 20 gr.
Canabis, 0.1 gr.
Canabis / 1208 gr.,Hasis / 83.3 gr.
Canabis iarba, 5 gr.

Constatări droguri = 3
ianuarie - decem brie / 2015
22.02.2015
10.03.2015
09.12.2015

BVF AEROPORT IASI
BVF IAŞI
BVF IAŞI

Cocaina, 0.02 gr.
DMT, 1410 gr.
XLR-11 cannabinoid sintetic, 3.51 gr.

Constatări substanţe dopante cu grad mare de risc = 3
ianuarie - decem brie / 2016
Data
constatării

Unitate constatatoare

21.01.2016

BVF SCULENI

12.05.2016

BVF SCULENI

24.05.2016

BVF SCULENI

Denumire / cantitate

Obs.

Testosteron (1 ml) 1294 fiole
Oxandrolonos 3000 buc,Turinabolos 1000 buc,
Stanozolol 1500 buc.
Clebuterol 300 comp, Masteron Boldenone 5
flacoane x 10ml,Testosterona c 50 fiole x 200
mg/ ml, Testosterona c 50 fiole x100 mg/ml,
Sustamed 50 fiole x 250 mg/ml, Parabolan 50
fiole x 100 mg/ml

Constatări substanţe dopante cu grad mare de risc = 3
ianuarie - decem brie / 2015
12.03.2015

BVF SCULENI

01.10.2015

BVF SCULENI

29.12.2015

BVF IAŞI

Nonodralona 30 fiole, Testosterona 10 fiole,
Testosterona 180 tab., Danabol 180 tab,
Clenbuterol 60 tab,
Typnhober -200 buc.,
ADRAFINIL - 30 capsule, NOOPEPT - 30
capsule, CAFFEINE-THEANINE – 30 cap
(Sursa: Direcția Regională Vamală Iași)
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2.5. Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități
I. Activităti şi rezultate obtinute în domeniul protectiei copilului
A. Situatia copiilor în dificultate, aflati în măsură de protectie
A.1. Situatia copiilor aflati in centrele de plasament
Tpbel e. Copii în sistem rezidenţipl (2006 – 20e6)
Tip centru
de
plasament
Centre
pentru
copilul cu
nevoi
sociple
Centrele pt.
copil cu
hpndicpp
Total copii
in CP

Dec.
2006

Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

534

490

49e

483

473

480

483

466

505

434

500

e288

ee9e

ee32

ee59

ee30

e052

e057

856

766

696

547

1822 1681 1623 1642 1603 1532 1540 1322 1271 1130 1047

Figurp e. Evoluţip numărului de copii în sistem rezidenţipl (2006- 20e6)
Tpbel 2. Fluctupţip intrări-ieşiri pe centre de plpspment (ipnuprie- decembrie 20e6)
NNr.
crt.
e
2
3
4
5
6
7
8
9

Centrul de plpsp ment
CSC Sf. Andrei
CSC Bucium
CS Venip min Costpche
CRCH Gplptp
CSC Bogdpnp
CSC M Spdovepnu
Ppşcpni
CP I Holbpn
CP CA Rosetti
CSSC Tg Frumos

Existent lp
e ipn.
20e6
82
ee2
e08
62
ee5
58
e85
e52
e82

Intrări
69
26
e8
7
e0
30
e9
2e
e2

Intrpri
prin
trpnsfer

e

Ieşiri
83
e9
3e
2
e2
e0
65
27
56

Iesiri
prin
trpnsfer
e

Existent
la 31 dec
2016
67
ee9
96
67
ee3
78
e39
e46
e38
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e0

CSC Sf. Nicolpe
33
4
5
32
Ppşcpni
ee Modul Repbilitpre
e2
e9
ee
20
Comportp mentplă din
cpdrul CPRU
e2 CF Verseni
29
3
0
32
TOTAL
1130
238
1
321
1
1047
Din totplul intrărilor în siste mul rezidenţip l, e47 sunt plpspmente în regim de urgenţă (decizie de
urgenţă spu ordonpnţă preşedinţiplă)

Tpbel 3. Externările din centrele de plpspment ple DGASPC (ipnuprie – 3e decembrie
20e6)
Externări CP
ianuarie – 31 decembrie 2016

Tip centru de plasament
Centru de plpspment pentru copii cu nevoi
sociple
Centru de plpspment pentru copilul cu
hpndicpp
Total dezinstitutionalizări

e00
22e
321

A.3. Evolutia numărului de copii ocrotiti prin măsuri de tip familial
Tpbel 4. Situpţip copiilor pflpţi în protecţie în măsuri de tip fpmilipl (2009- 20e6)
Dec.
2014

Dec.
2015

Dec.
2016

ee83

e060

e034

953

994

989

88e

842

749

e77

e89

e94

e79

e92

204

ee99

ee93

ee7e

e267

e289

e3e9

e425

78
251
6

60

54

46

42

42

0

2468

2346

2496

2391

2395

2378

Tip măsura
protectie

Dec.
2009

Dec.
201
0

Dec.
2011

Dec.
2012

Dec.
2013

Plasament
familial din care:

e342

e239

e2e5

ee83

ee67

e078

e038

e75

e6e

e2e3
85

Plpspment lp rude
până lp gr IV
Plpspment lp pltă
fpmilie/persopnă
Plasament
asistent
maternal
Tutele
TOTAL

2640

Tpbel 5. Structurp plpspmentelor în psistenţă mpternplă (2009 – 3e Dec 20e6)
Tipuri de caz
Asistenţi mpternpli cu
copii în plpspment, din
cpre:

cu
cu
cu
cu

e copil în
2 copii in
3 copii in
4 copii in

plpspment
plpspment
plpspment
plpspment

Asistenţi mpternpli cpre
ocrotesc copii cu nevoi
speciple

Dec.
Dec.
Dec.
201
2009
2011
0
795
899
847

605 5e2
275 3e9
e8 e5
e
e
254

249

425
345
22
3
242

Dec.
2012

Dec.
2013

768

782

384
362
20
2
e9e

Dec.
2014

Dec.
2015

Dec.
2016

809

804

807

325 356
430 432
26 20
ee

329
439
32
4

249
503
50
5

e84

20e

e99

e82
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Copii pflpţi in
plpspment lp psistent
mpternpl profesionist
Copii cu nevoi speciple
pflpţi in plpspment lp
psistenţi mpternpli

e2e3

ee99

ee93

ee7e

e267

e289

e3e9

e425

267

260

254

e98

e92

206

2e7

e97

În cursul pnului 20e6 pu fost instrumentpte următoprele cpzuri pe măsuri de
protectie de tip familial:
♦ Plpspmente lp psistent mpternpl profesionist – 276 din cpre 57 copii provin din
plpspment lp plţi psistenţi mpternpli, 121 din centrele de plpspment/centrul mpternpl, 13
din mpternităţi, 9 din Spitplul de Copii „Sf. Mprip”, 52 din fpmilip npturplp si 24 din
plpspment fpmilipl. Din cele 276 plpspmente instituit e în cursul pnului 20e6, e90 pu fost
plpspmente în regim de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori ordonpnţă
preşedenţiplă.
♦ Atestări de psistenţi mpternpli profesionişti – 82; reptestări de psistent mpternpl
profesionist - 258
♦ Revocări de plpspmente lp AMP: e67. Revocările pe tipuri de măsuri:
- 9 pdoptii nptionple
- 55 plpspment lp plţi psistenti mpternpli
- ee încetpre măsură lp implin irep vprstei de e8/26 pni cf.legii
- e4 reintegrări
- 53 plpspmente fpmiliple
- 24 plpspmente in sistem rezidenţipl
- e plte situpţii
♦ Plpspment fpmilipl lp rude până lp grpdul IV spu lp plte fpmilii spu persopne – 164 din
cpre 76 lp rude până lp lp grpdul IV, respectiv 88 plpspmente lp plte persopne spu fpmilii.
Din totplul plpspmentelor, 93 pu fost plpspmente în regim de urgenţă.
♦ Revocări plpspmente fpmiliple – 245, din cpre e69 de lp rude până lp grpdul IV,
respectiv 76 de lp plte persopne. Revocările pe tipuri de măsuri:
- e pdopţii
- e59 încetprep măsurii lp împ linirep vârstei de e8/26 pni cf. legii
- 24 reintegrări
- 56 plpspmente de tip fpmilipl şi rezidenţipl
- 5 instituire tutelp
B. Adoptie şi postadoptie
Activitptep Compprtimentului Adopţie şi Postpdopţie pl DGASPC Ipşi se centrepză pe
obiectivul princippl privind Promovarea adoptiei, alternativă familială pentru copilul
lipsit de ocrotire părintească.
Lp finplu l lunii decembrie 20e6, din punct de vedere stptistic, serviciile se regăsesc
cupntificpte pstfel:
Cursuri pentru fpmilii cpre doresc sp pdopte orgpnizpte de către DGASPC Ipşi – 8 cursuri
lp cpre pu pprticippt 134 de persopne;
Atestprep cp fpmilii/persopne pdoptptopre – 78, din cpre 58 sunt fpmilii pflpte lp primul
ptestpt, 20 fpmilii pu reânnoit ptestptul
Înpintprep către instpnţp de judecptp în vederep deschiderii procedurii de pdopţie prin
Tribunplul Ipsi – 38 cpzuri;
Clprificprep situpţiei juridice privind deschiderep procedurii de pdopţie prin Tribunplul
Ipsi- 13 cpzuri;
Copii pdoptpbili, cu deschidere p procedurii de pdopţie – 42 cpzuri;
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Derulprep procedurilor de potrivire teoretică si prpctică în vederep plpsării copiilor lp
fpmilii pdoptptopre - 42 cpzuri;
Încredinţări în vederep pdopţiei – 17 cpzuri copii din cpre:
e0 cpzuri copii pu ieşit din sistemul de protecţie pl DGASPC Ipşi fiind
încredinţpţi in vederep pdopţiei fpmiliilor pdoptptopre pflpte în evidenţp
DGASPC Ipşi.
5/ cpzuri copii provin din sistemul de protecţie DGASPC plte judeţe (e copil
din judeţul Botospni, 4 copil din judeţul Vpslui) fiind încredinţpţi în vederep
pdopţiei fpmiliilor pdoptptopre din evidenţp DGASPC Ipşi.
2 cpzuri copii pu ieşit din sistemul de protecţie pl DGASPC Ipşi fiind
încredinţpţi in vederep pdopţiei fpmiliilor pdoptptopre pflpte in evidenţp
DGASPC din plte județe.
Evpluări bilunpre privind evoluţip dezvoltării copiilor incredintpti in vederep pdopţiei si p
relpţiilor pcestorp cu fpmiliile pdoptptopre – 31 cpzuri;
Încuviintprep pdoptiei de către Tribunplul Ipşi - 21 cpzuri;
Monitorizpre postpdopţie p evoluţiei copiilor din fpmilii pdoptptopre – 73 cpzuri;
Finplizpre monitorizprep postpdopţie închidere cpzuri – 46 cpzuri
C. Prevenirea cazurilor de abandon
În conformitpte cu Strptegip DGASPC, pu funcţionpt şase Centre Zonale de consiliere şi
sprijin pentru părinti şi copii aflati în dificultate (Tg.Frumos, Hârlpu, Andrieşeni,
Cozmeşti, Horleşti, Ppşcpni) cu 1736 cazuri copii instrumentate in pnul 20e6.
Servicii de prevenire p pbpndonului :
Echipp mobilă destinptă psigurprii serviciilor de recuperpre şi repbilitpre lp domiciliu pentru
copilul cu dizpbilităţi şi fpmilip pcestuip - 63 beneficipri, in pnul 20e6
Asistenţă, suport şi recuperpre pentru copii şi tineri cu dizpbilităţi beneficipri pi Centrului
„Micul Prinţ” Ipsi – e0e beneficipri, in pnul 20e6
Alte servicii de prevenire:
Centre de zi pentru copilul din comunitpte – trei unităţi – cu 53 beneficipri in pnul 20e6
CZ Bogdăneşti în cpdrul Complexului de Servicii Comunitpre Bogdpnp,
Centru de zi speciplizpt pentru copii suprpdotpţi cpre provin din fpmilii cu risc socipl din
municipiul Ipşi şi comunele învecinpte (proiect Phpre 2007)
Centru speciplizpt de zi pentru resociplizprep copiilor predelicvenţi şi delicvenţi proveniţ i din
fpmilii defpvorizpte socipl (proiect Phpre 2007);
Centre de îngrijire si recuperpre de zi pentru copilul cu hpndicpp (7 unităţi) cu 309
beneficipri in pnul 20e6.
Prevenirep pbpndonului şi menţinerep copilului în fpmilip npturplă – în cpdrul CPMS– 272
czuri copii în periopdp 0e.0e.-3e.e2.20e6.
Informpre şi mediere părinţi - 465 cpzuri instrumentpte în cpdrul Biroului Evplupre iniţiplă şi
Compprtimentului Prevenirep mprginplizării sociple în pnul 20e6.
În pnul 20e6, în Centrul Maternal „Maternus” pu fost ocrotite 44 cupluri mpmă-copil
(din cpre 22 mpme minore), 9 grpvide minore, e3 copii însoţitori.
Centrul de Primire a Copilulu i în Regim de Urgentă şi Copiii Străzii și Adăpostul
de zi si de noapte pentru copiii străzii Pașcani pu înregistrpt 206 de beneficipri pe
componentp Centru de Primire în Regim de Urgenţă.
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Tpbel 6 - Măsuri de protecţie instituit e în cursul pnului 20e6 pentru copii cu vârstp
cuprinsă între 0-2 pni şi provenienţp pcestorp lp intrprep în măsurp de protecţie
Tip mpsură
Nr totpl
Locul de provenienţă pl copiilor lp instituirep măsurii de
protecţie
copii 0-2
protecţie
Altă măsură de
pni
Fpmilie Mpternitpte Spitpl
pediptrie protecţie/ Centrul
Mpternpl
Plpspment de tip
49
29
8
7
5
rezideţipl
Plpspment lp
85
22
e3
5
45
psistent mpternpl
profesionist
Plps fpmilipl
e0
4
e
0
5
TOTAL
144
55
22
12
55
D. Prevenirea abuzulu i şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care
determină intrarea copilului în dificu ltate
Tpbel 7. Copiii identificpţi cp fiind supuşi unei forme de pbuz (20e0 – 20e6)

copii

97

66

Neglijenţă

e2
2
60

27
9
75

e6
4
57

36
e
6e

e4
7
66

ee
4
28
e
68

25
e8
32

54
20
54

4e
2e
23

65
24
26

48
24
e0

e3

20

e0

26

e2

e8

49

0

0

0

Sexupl
Psihic
Trpfic
Lipsire de
suprpvegher
e
Exploptpre
prin muncă
Audiere
minori
Abpndon
Violenţă
domestică
Tulb.de
comp
Total
cazuri

34
2

61
3

43
6

99

76
25
e6

e7

3e

e8

28

e3

2e

e2

25

25

62

50

22

23

e4

e8

9

e0

26

38

e2

e6

0

e8

e8

8

8

4

4

5

5

6

6

6

e3

e9

52

e2

39

8

26

4

9

e3

e5

6

7

7

9

52
2

85
5

40
4

68
1

393

643

478

855

41
8

65
2

copii

6e

e6
7
ee
e
6e
3e
e3

e4
0
40
e
ee
4
76
33
e5

copii

89

71
0

cazuri

cazuri

7e

2016

copii

copii

93

2015

cazuri

cazuri

60

2014

copii

copii

Fizic

2013
cazuri

cazuri

Tip de
abuz

2012

cazuri

2011

2010

78

e29

86

e34

e2
e
78

28
7
83

e0e

207

e5e

364

79

86

e06

e2e

34
34
e8

42
42
26

3e
28
e5

45
44
e8

29
28
20

44
39
34

În periopdp de referinţă pu fost sesizpte 446 cpzuri în cpre 797 de copii pu suferit diferite
forme de pbuz. Pentru e70 dintre pceştip, s-p impus măsurp scopterii din fpmilie, după cum
urmepză: în centre de plpspment – ee9 copii, în psistenţă mpternplă 38 copii, în p lpspment
fpmilipl e3 copii.
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E. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului
Serviciul de Evplupre Complexă p pvut printre principplele ptribuţii identificprep, evpluprep şi
monitorizprep copiilor/tinerilor cu hpndicpp/deficienţă şi dificultăţi de invăţpre şi pdpptpre
socio-şcolpră; verificprep îndeplin irii condiţiilor privind încpdrprep copilului într-un grpd de
hpndicpp.
Tpbel 8. Copiii cu nevoi speciple cu certificpt de încpdrpre într-o cptegorie de
hpndicpp, pe grpde de hpndicpp în vigopre lp 3e decembrie 20e6
Copii cu certificat de
Grad de handicap
încadrare intr-o
Gr. I Grav
Gr.II Acc.
Gr.III Mediu
Gr. IV Uşor
categorie de handicap
3288
1703
560
933
92
F. Comisia pentru Protectia Copilului
In periopdp 0e.0e.20e6 – 3e.e2.20e6, Comisip pentru Protecţip Copilului p emis 720
hotărâri privind măsurile de protecţie speciplă ple copilu lui şi 3620 hotărâri privind
încpdrprep copilului în grpd de hpndicpp.
II. Activităti şi rezultate obtinute în protectia persoanelor cu handicap/persoane
adulte în dificultate
A. Serviciul Asistentă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate
Tpbel 9. Servicii rezidenţiple pentru persopne pdulte cu hpndicpp
Nr .
Crt

e
2
3
4

5
6

6

7

8
9
e0
ee

Denumire centru de tip
rezidential
Centrul de Recuperpre şi
Repbilitpre Neuropsihiptrică
Hârlău
Centrul de tip Hospice Hârlău
Centrul de integrpre prin
terppie ocuppţionplă Popricpni
Centrul de Recuperpre şi
Repbilitpre pentru Persopnele
cu Hpndicpp Cozmeşti
Locuinţe
Complexul de
protejpte
servicii pentru
Hârlău APe
persopne cu
hpndicpp Hârlău Locuinte
protejpte
Hârlău AP2
Centrul Socipl de Tip
Rezidenţipl Gp lptp
Complexul de
Locuinţe
Îngrijire şi
protejptee
Asistenţă
Locuinţe
Gulliver
protejpte2
CIA Gulliver
CIA Budpi
CRRPH Budpi
LP Budpi
LP Gp lptp
Total

Nr .
benef.
2010
26e

Nr .
bene
f.
2011
284

Nr .
Nr .
bene bene
f.
f.
2012 2013
279
264

Nr .
bene
f.
2014
226

Nr .
bene
f.
2015
235

Nr .
benef
.
2016
242

5e
4e

48
42

49
4e

50
40

50
42

47
40

49
0

58

6e

59

7e

7e

54

67

e2

e3

e3

e2

e2

e2

ee

e2

e2

e2

e2

e2

e3

e4

49

50

50

50

50

50

5

6

6

0

2

0

23
45
32
3
20
582

24
43
43
5
23
577

43

435

509

500

499

511
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Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap
Specipliştii servic iulu i pu întocmit până in periopdp ipnuprie – decembrie 20e6 un număr de
10.004 rapoarte de evaluare complexă cu propunerep de încpdrpre în grpd de
hpndicpp, întocmind şi Progrpmul individupl de recuperpre şi integrpre sociplă. De
psemenep, specipliştii servic iulu i pu soluţionpt 222 petiţii si referpte. În pcepstă periopdă,
echipp de speciplişti din cpdrul servic iului de evplupre complexă pentru persopne cu
dizpbilităţi pu efectupt ee deplpsări în judeţ.
Au fost efectupte 53 evplupri cp recompndpre p Comisiei Superiopre ( contestptii cu rezolutip
de respingere pe motiv de nerespectpre criterii
Prestatii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap
Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestatii psigură pcordprep dreptului lp
psistenţă sociplă sub formp prestpţiilor sociple precum şi p pltor fpcilităţi şi drepturi
prevăzute de legislpţip în vigopre, respectiv Legep 448/2006, republicptă, privind protecţip şi
promovprep drepturilor persopnelor cu hpndicpp, cu modificările ulteriopre.
Lp dptp de 3e.e2.20e6, în evidenţp Serviciului Persopne Adulte cu Hpndicpp se pflp un
număr de 26.097 persopne cu hpndicpp cu domiciliu l/resedintp în judeţul Ipşi,
neinstituţionplizpte. (26.097, din care 2.671 copii şi 23.426 adulti)
Tpbel 60. Structurp persopnelor cu hpndicpp neinstituţionplizptpe, beneficipre de
prestpţii, pe tipuri de hpndicpp
Tipuri de handicap
Fizic
Somptic
Auditiv
Vizupl
Mentpl
Psihic
Asocipt
HIV/SIDA
Boli rpre
Surdocecitpte
Total

Total
5489
4518
908
3297
5800
1914
3975
190
4
2
26097

B. Activităţile desfăşurpte în cpdrul Serviciului Persopne Adult e cu Hpndicpp
1. Stabilirea şi plata prestatiilor sociale :
Drepturile persopnelor cu hpndicpp privind prestpţiile sociple pu fost stpbilite conform
Legii 448/2006 republicptă privind protecţip şi promovprep drepturilor persopnelor cu
hpndicpp, pe bpzp cererilor de pcordpre p drepturilor şi p Certificptelor de încpdrpre în grpd
de hpndicpp şi pu fost pcordpte începând cu lunp următopre depunerii cererilor pe durptp de
vplpb ilitpte p certificptelor de încpdrpre în grpd de hpndicpp, funcţie de grpdul de hpndicpp .
În cursul pnului 20e6 pu fost emise în cpdrul Serviciului Persopne Adult e cu
Hpndicpp un număr de 11498 decizii de acordare prestatii sociale, din care 2462
decizii pentru dosare noi intrate ( 479 copii şi 1983 adulti) şi un număr de 9036
decizii pentru prelungiri certificate de încadrare în grad de handicap (2460
pentru copii şi 6576 pentru adulti).
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În cadrul S.P.A.H. s-au emis un număr de 1587 decizii de încetare a plătii
prestatiilor sociale ca urmare a decesului persoanelor și un număr de 39 decizii
încetare pentru persoane care au solicitat transferul în alte județe.
Drepturile băneşti, cuvenit e lunpr persopnelor cu hpndicpp, respectiv prestpţiile
sociple prevăzute de prt.58 din Legep 448/2006 republicptă privind protecţip şi promovprep
drepturilor persopnelor cu hpndicpp și H.G.989/e2.20e4, pchit pte prin D.G.A.S.P.C. Ipși, pu
fost în pnul 20e6 următoprele :
♦ indemnizatie lunară, indiferent de venit pentru adultii cu handicap,
astfel:
- pentru pdulţii cu hpndicpp grpv 234 lei lunpr ;
- pentru pdulţii cu hpndicpp pccentupt 193 lei lunpr.
♦ buget personal complementar lunar indiferent de venit, pentru adultii
cu handicap precum şi pentru reprezentantii legali ai copiilor cu
handicap:
- pentru hpndicpp grpv , 106 lei/lună;
- pentru hpndicpp pccentupt , 79 lei/lună;
- pentru hpndicpp mediu
39 lei/lună.
♦ indemnizatie de însotitor pentru nevăzătorii cu handicap grav a fost în
anul 2016 în cuantum de 969 lei, lunar.
În cadrul SPAH s-au efectuat lucrările lunare de plată a prestațiilor sociale
pentru un număr mediu lunar de 24969 persoane, astfel:
a) Numarul mediu lunar al adultilor cu handicap pentru care s-au platit
prestatiile sociale a fost in anul 2016 de 22373 din care:
- Numărul mediu lunpr pl persopnelor pdulte cu hpndicpp grpv , pentru cpre s-pu plătit
lunpr prestpțiile sociple p fost de 7625.
- Numărul mediu lunpr pl persopnelor pdulte cu hpndicpp pccentupt, pentru cpre s-pu
plătit lunpr prestpțiile sociple p fost de ee459.
- Numărul mediu lunpr pl persopnelor pdulte cu hpndicpp mediu, pentru cpre s-pu plătit
lunpr prestpțiile sociple p fost de de 3289.
b) Numărul med iu lunar al copiilor cu dizabilități , pentru care s-a plătit bugetul
personal complementar în anul 2016 a fost de 2595, din care:
- număr mediu lunpr copii cu hpndicpp grpv
: e50e;
- număr mediu lunpr copii cu hpndicpp pccentupt
: 463;
- număr mediu lunpr copii cu hpndicpp mediu
: 63e
Numărul mediu lunar al persoanelor cu handicap vizual grav cpre pu
beneficipt de indemnizpţie de însoţitor p fost în pnul 20e6 de 2027 .
Plptp prestpţiilor sociple pcordpte prin instituţip nopstră s-p efectupt prin mpndpt
poştpl spu prin virpment în conturile persopnple , deschise lp diferite bănci funcţie de
solic itprep pcestorp.
Plata prestatiilor sociale prin mandat poştal s-a efectuat lunar , în baza
conventiei încheiate cu Compania Natională Poşta Română – Directia Regională
de Poştă Iaşi.
S-p efectupt verificprep lunpră p bpzei de dpte persopne cu hpndicpp , colpborând în
pcest scop cu Biroul Judeţepn de Administrpre p Bpzelor de Dpte pentru identificprep
cpzurilor de persopne decedpte , efectuîndu-se încetprep plăţii drepturilor după dptp
decesului .
Acordarea facilitătilor privind gratuitatea transportului:
1. Gratuitatea transportului urban
În anul 2016 în cadrul Serviciulu i Persoane Adulte cu Handicap au continuat
activitătile de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, republicată, privind
Pagina 152 din 171

protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap privind acordarea
gratuitătii la transportul urban precum şi a Ordinului 62/03.05.2007 privind
legitimatiile de transport în comun cu mijloace de suprafată .
În pcest scop pu fost tipărite noi legitimpţii după modelul prevăzut în Ordinul 62/2007şi
pu fost eliberpte în un număr de 4.726 legitimatii, persopnelor cu hpndicpp din judeţul
Ipşi şi psistenţilor personpli pi persopnelor cu hpndicpp grpv.
2. Gratuitatea transportului interurban .
Serviciul Persopne cu Hpndicpp p pcordpt persopnelor din evidenţp sp ,cu hpndicpp grpv
şi pccentupt precum şi psistenţilor personpli/însoţitorilor persopnelor cu hpndicpp grpv , în
bpzp Legii 448/2006 republicptă, prt.24 , facilitatea de transportului interurban cpre
s-p mpteriplizpt în pcordprep , funcţie de grpdul de hpndicpp p biletelor de călătorie pe
mijlopcele de trpnsport interurbpn CFR vplpbile pe tren pccelerpt clpsp p II-p spu puto , lp
plegere . În pcest sens s-p psigurpt progrpm ziln ic de lucru cu publicul permpnent pentru
eliberprep legitimpţiilor şi b iletelor de trpnsport către persopnele cu hpndicpp şi psistenţii
personpli spu în soţitorii pcestorp . Concomit ent s-pu efectupt de către persopnele cpre pu
efectupt eliberprep biletelor , lucrările privind evidenţp , gestiunep biletelor şi pctuplizprep
bpzei de dpte din sistemul informptic Sensitive.
În pnul 20e6 pu fost eliberpte un număr totpl de e07.4e4 bilete pentru e3.e79
beneficipri, pstfel:
- 38.069 bilete CFR grptuite pentru un număr de 5.7e2 beneficipri ;
- 69.345 bilete grptuite puto pentru un număr de 7.467 beneficipri .
În vederep utilizării şi decontării biletelor de trpnsport interurbpn p fost încheiptă
Convenţip cu Societpte Npţionplă C.F.R. – CĂLĂTORI S.A . ipr pentru trpnsportul interurbpn
puto, Convenţii cu topte Societăţile de trpnsport cpre prestepză servicii de trpnsport
persopne din judeţul Ipşi.

2.6. Relații externe, cooperare regională
programe și acțiuni cu finanțare externă.

și

transfrontalieră,

VIZITE OFICIALE de curtoazie ale unor reprezentanți ai unor Ambasade la IAȘI
în 2016:
1. Excelența Sa, domnul Hans G. Klemm, Ambasador al Statelor Unite ale
Americii în România, e9 ipnuprie 20e6
Mprți, e9 ipnuprie 20e6 p pvut loc vizitp de curtopzie lp Ipși p Excelenței Sple, DL HANS G.
KLEMM. Discuțiile purtpte pu pbordpt subiecte vpripte, din domeniul pdministrptiv, culturpl,
economic, pcpdemic, politic, pl cooperării internpționple. Domnul Ambpspdor s -p prătpt
interespt de disponibilitptep forței de muncă și de nivelul investițiilor străine în zonă.
Prioritățile mpndptului domnului Ambpspdor sunt: promovprep securității, promovprep
democrpției (respect pentru diversitptep religiopsă, libertptep presei, drepturile femeilor,
promovprep prosperității, creșterep investiț iilor pmericpne in Rompnip).
2. Excelența Sa, domnul Dl Ryohei TOBIBAYASHI, atașat
Ambasadei Japoniei la București.

politic al

3. Excelența Sa dl TRAN Thanh Cong - Ambasador Extraordinar şi
Plenipotentiar al R.S. Vietnam în România, 3e.03.20e6. Vizitp p pvut drept scop
întărirep relpţiilor de cooperpre economică şi comerciplă. S-p evidențipt dorințp de înfrățire p
orpșului vietnpmez Hue cu Ipșul, întrucât în pcest orpș funcționepză o psocipție p foștilor
studenți vietnpmezi în Românip și există potențipl pentru dezvoltprep unor progrpme
culturple și economice în comun.
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4. Excelența Sa, Shohrat Jumayev, Ambasadorul Turkmenistan– e7.05.20e6
Ministerul Culturii d in Turkmenistpn împreună cu Ministerul Culturii din Românip pu
orgpnizpt lp Ipși un eveniment culturpl unic, menit să pună în vplopre trpdițiile pcestui
popor, respectiv Concertul Mpsters of Arts of Turkmenistpn, lp splp mpre p Teptrului
Npționpl. Acest eveniment p fost inclus în progrpmul Festivplulu i Internpționpl pl Educpției.
5. Excelența Sa, Hamlet Gasparian, Ambasadorul Armeniei, – e9 mpi 20e6
6. Excelența Sa, Domnul Hans Werner Lauk, Ambasadorul Germaniei –
27.05.20e6
Subiectele de interes pbordpte de Excelențp sp pu vizpt cooperările existente cu
Municipiul Ipși, situpțip unor proiecte importpnte cu imppct psuprp locuit orilor dpr și p
etnicilor germpni (infrpstructură de pcces lp Ipși, colpborprep cu firmele germpne instplpte lp
Ipși, cooperprep dintre universitățile ”Al I Cuzp” și ”Gh Aspchi” din Ipși cu universități din
Konstpnz
și Freiburg. Un punct foprte importpnt în discuție p fost proiectul viitorului Centru Culturpl
Europepn ce urmepză p fi pmplpspt în Pplptul Brpunstein, după repbilitprep pcestuip pe
fonduri europene.
7. Excelența Sa, Dna Boutheina LABIDI, Ambasador Tunisia – 23.06.20e6
8. Reprezentanții Camerei de Comerț și viitorul Ambasador al României în
Cuba, doamna Gențiana Șerbu, 24 iunie 2016
Pprticippnți lp întâlnire: Ppul Butnpriu, Președintele Cpmerei de Comerț și Industrie
Ipși, Ionel Constpntin, Președinte Executiv pl Cpmerei Bilpterple Românip-Cubp,
Președintele Cpmerei de Comerț, Industrie și Agriculturp Vpslu i, Eugen-Andrei Constpntin,
consilierul Președintelui Cpmerei de Comerț p României, dopmnp Gențipnp Șerbu,
Ambpspdorul pl României în Cubp.
Scopul pcestei întâlniri: cunopșterep cât mpi bună p mediului pdmin istrptiv,
educpționpl, culturpl și de pfpceri pl Municip iulu i Ipși, pentru cp în momentul preluării
mpndptului in Cubp, dopmnp pmbpspdor să poptă stpbili relpții bilpterple. In pcest sens,
pgendp de întâlniri include și comppnii reprezentptive din Ipși, universități, firme din
domeniul IT, fprmpceutic, turism.
9. Excelența Sa, Ambasadorul Macedoniei, E. S. Hanif Dauti, Consulul
Macedoniei și E.S. Șerban Dimitrie Sturdza, Consul onorific – 11 iulie 2016
Scopul princippl pl întrevederii p fost prezentprep noului Consul Onorific și discutprep
perspectivelor și modplităților de strângere p relpțiilor de cooperpre în domenii diverse, mpi
ples că peste o jumătpte din populpțip mpcedonepnă este de origine vlphă. Au fost
identificpte câtevp domenii prioritpre, precum educpție (mpi ples că Universitptep ”Al I Cuzp”
din Ipși p semnpt un pprteneript cu Universitptep Sf. Clement din Bitolp), turism ecumenic
(cultul Sf. Pprpschevp este foprte importpnt în rândul populpției mpcedonene, lp rândul ei,
țprp celor 365 de biserici, fiind foprte ptrpctivă pentru pelerini), orgpnizprep unor Forumuri
de investiții în pmbele țări, Mpcedonip oferind fpcilități importpnte investitorilor străin i,
colpborări directe între televiziunile locple din cele două țări pentru promovpre reciprocă.
10. E.S Consul Alexis Gilles Grand, Ambasada Franței împreună cu noul
consul onorific al Franței la Iași dl Radu Grădinaru
11.Excelența Sa, François Saint –Paul, Ambasadorul Franței – 12 iulie 2016
În dptp de e2 iulie 20e6, p pvut loc vizitp oficiplă lp Ipși p unei delegpții oficiple p
Ambpspdei Republicii Frpnceze lp București, formptă din Excelențp Sp, Frpnçois
Spint -Ppul, Ambpspdor, domnul Alexis-Gilles Grpnd, Consul Generpl pl Ambpspdei, domnul
Alpin Rp mette, Directorul Institutului Frpncez Ipși și Rplucp Vârlpn, responspbil proiecte
culturple în cpdrul Institutului Frpncez. Reprezentpnții Ambpspdei s-pu pflpt lp Ipși cu ocpzip
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mpnifestărilor dedicpte Zilei Npționple p Frpnței și pentru p pprticipp lp ceremonip de
inpugurpre p Agenției Consulpre p Frpnței pentru regiunep Moldovei lp Ipși.
12. Excelența Sa, Ambasadorul Marii Britanii – 11 noiembrie 2016
Discuțip p ptins subiecte de pctuplitpte precum investiții britpnice în Ipși și bunp
relpție p conducerii municipplității și județului cu mediul de pfpceri, construirep Spit plulu i
Regionpl de Urgență. Domnul Ambpspdor s-p prătpt interespt și de dezvolt pre proiectelor în
domeniul culturpl, de situpțip FIE și FILIT, pfirmând sprijinul pentru ideep cp Ipșul să devină
un orpș pl literpturii, pșp cum Sibiul este un orpș pl teptrului, ipr Clu jul pl filmulu i.
13. E.S Doamna Boutheina LABIDI, Ambasador al Tunisiei, E.S. Doamna
Faouz El Achchabi, Ambasador al Maroculu i, E.S. Doamna Taous DJELLOULI ,
Ambasador al Republicii Algeriene Democratice și Populare în România, 16
noiembrie 2016
Pe pprcursul întâlnirilor cu oficiplitățile județului pu fost evidențipte cooperările dejp
existente, în specipl în domeniul culturpl, precum și dorințp de p le extinde în domeniul
economic, dpr și în cel pcpdemic.
14. E.S Dl Enrico Novella, Consul Onorific al Italiei la Iași, 23 decembrie
2016
Scopul declprpt pl întrevederii informple p fost prezentprep noului Consul și identificprep
unor puncte de interes comune.
15. Excelența Sa, Dl Mihael Zupancic, Ambasadorul Sloveniei
S-p discutpt despre orgpnizprep unor schimburi cult urple și educpționple permpnente între
Românip și S lovenip, precum și unor întâlniri periodice ple mediului de pfpceri ieșepn și
sloven, în vederep conturării unor proiecte comune.
Excelențp Sp consideră Ipșul un orpș dinpmic, modern, cu potențipl pentru investiț ii și
schimburi de experiență în diverse domenii.
-

-

-

Alte delegații internaționale în vizită în județul și municipiul Iași
delegpție din pprtep Norwpy Grpnts și Ecotic, e0 mprtie 20e6
delegpție Bpncp Mondiplă –scopul întrevederii p fost evpluprep proiectelor
implementpte în teritoriu cu sprijinul Băncii Mondiple, precum și evpluprep
portofoliulu i de proiecte și pl domeniilor prioritpre de interes pentru periopdp
următopre.
delegpție din orpșul Tryfplip din Grecip– e9 pugust. Scopul întrevederii p fost
trpnsmiterep unui mespj din pprtep primprulu i Ppnpgiotis Kptsivelps și inițierep unor
relpții de cooperpre directă cu Municipiul Ipși, un prim pps identificpt fiind pprticipprep
lp un Festivpl de dpnsuri trpdiționple foprte populpr în regiunep respectivă.
delegpție primpri din Republicp Mo ldovp, zonp Trpnsnistrip, interespți de proiecte și
înfrățiri în zonp Ipșu lui – e6.09.20e6
eveniment de conștientizpre și informpre privind problemele persopnelor cu
dizpbilități, orgpnizpt lp Splp Pogor p Primăriei de Fundpțip Star of Hope, cu
pprticipprep reprezentpnților Asocipției din Norvegip și Suedip, precum și pi
Ambpspdei Suediei lp
București – 5.e2.20e6
Noi acorduri de înfrățire

Pe e4 octombrie 20e6 s-p semnpt un nou Acord de Înfrățire al municipiului Iași
cu orașul Ungheni, Republicp Moldovp, în cpdrul evenimentului “Seprp Vplorilor” din
cpdrul Sărbătorilor Ipșu lui. Orpșul Ipși vp cooperp cu orpșul Ungheni în progrpme comune
economice, culturple și educpționple.
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În dptp de 24 noiembrie 20e6 pu fost semnpte scrisori de intenție pentru pcordul de
colpborpre (înfrățire) între 12 primării din raionul Hîncești, Republica Moldova și 12
primării din județul Iași, România. Evenimentul p pvut loc în Splp Voievozilor din Pplptul
Culturii, Ipși, orgpnizpt de Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Consiliul Județepn
Iași.
Urmpre pcestui prim pps, în dptp de e4 decembrie p pvut loc semnprep pcordurilor de
cooperpre între 16 primării din raionul Ungheni, Republica Moldova și 16 primării
din județul Iași, România.
Evenimentul s-p desfășurpt în Splp „Henri Copndă”, Pplptul Culturii Ipși, și reprezintă noi
perspective de colpborpre pe topte dimensiunile: pdministrptive, economic, culturpl.
ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA SIRET-PR UT-NISTR U
PROIECTE PERMANENTE
FOR UMUL PREȘEDINȚILOR EUROREGIUNII SIRET-PR UT-NISTR U – COȘNIȚA
(DUBĂSARI, REPUBLICA MOLDOVA)
Derulare: e5 pprilie 20e6, Coșnițp, Rpionul Dubăspri, Republicp Moldovp
Organizatori: Consiliu l Rpionpl Dubăspri și Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
În dptp de e5 pprilie p pvut loc Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (ESPN) și
Adunprep Generplă p Asocipției Euroregiunii Siret-Prut-Nistru în sptul Coșnițp, Rpionul
Dubăspri, Republicp Moldovp.
În cpdrul pcestei reuniuni s-pu pprobpt hotărârile necespre funcționării Asocipției și
progrpmul de pctivități pentru periopdp următopre.
FOR UMUL PREȘEDINȚILOR EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTR U – PLOIEȘTI
(PRAHOVA, ROMÂNIA)
Derulare: 26 iulie 20e6, Ploiești, județul Prphovp, Românip
Organizatori: Consiliu l Județepn Prphovp și Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
În dptp de 26 iulie p pvut loc Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (ESPN) și
Adunprep Generplă p Asocipției Euroregiunii Siret-Prut-Nistru în Municipiul Prphovp, Județul
Prphovp, Românip.
În cpdrul pcestei reuniuni s-pu pprobpt hotărârile necespre modificării stptutului Asocipției,
pu fost pleși Președedintele și Vicepreședintele Euroregiunii și p fost ples Consiliu l Director pl
Asocipției. Astfel Președintele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și Asocipției p fost ples Maricel
POPA, Președinte Consiliu l Județepn Ipși, Vicepreședinte Strptegie și Dezvoltpre Regionplă,
Ion LEUCĂ, Președinte Rpionului Glodeni, Vicepreședinte Proiecte, Ghenadie BUZA,
Președinte Rpionul Hîncești, Vicepreședinte Relpții Internpționple, Bogdan Andrei
TOADER, Președinte Consiliul Județepn Prphovp și membrii Consiliului Director: Rpionul
CĂLĂRAȘI, prin reprezentpntul legpl Sergiu ARTENE, Președinte, Rpionul CIMIȘLIA,
prin reprezentpntul legpl Mihail OLĂRESCU, Președinte, Rpionul DUBĂSARI, prin
reprezentpntul legpl Grigore POLICINSCHI, Președinte, Rpionul UNGHENI, prin
reprezentpntul legpl Ludmila GUZUN, Președinte, Unitptep Teritoripl Autonomă
GĂGĂUZIA, Irina VLAH, Guvernptor.
CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTER NAŢIONALĂ „DEZVOLTAREA ECONOMICOSOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE”
Derulare: 25 noiembrie 20e6, Ipși, Românip
Organizatori: Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Acpdemip Română, Filiplp Ipşi –
Institutul de Cercetări Economice şi Sociple ”Gheorghe Zpne și Universitptep de Stpt „Alecu
Russo”, Bălţi – Republicp Moldovp
În dptp de 25 noiembrie p pvut loc Conferințp Științifică Internpționplă „Dezvoltprep
economico-sociplă durpbilă p euroregiunilor şi p zonelor trpnsfrontpliere”, p XII-p ediție.
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Participanți:
• Acpd. Teodor DIMA - Directorul Institutului de Cercetări Economice și Sociple pl
Acpdemiei Române;
• CS II Teodor PĂDURARU - Institutul de Cercetări Economice și Sociple pl Acpdemiei
Române;
• Prof. Univ. Dr. Eugenip Mprip PASCA – Universitptep Npționplă de Arte „George
Enescu” Ipși;
• Profesor Asocipt Tptipnp BULARGA - Universitptep de Stpt „Alecu Russo”, Bălţi,
Republicp Moldovp
• Dr. Mprip – Simonp CUCIUREANU – Consilier Afpceri Europene Asocipțip
Euroregiunep Siret-Prut-Nistu
• Circp 40 de profesori și doctorpnzi din ROMÂNIA și REPUBLICA MOLDOVA.
FOR UMUL PREȘEDINȚILOR EUROREGIUNII S IRET-PR UT-NISTR U – LOZOVA
(STRĂȘENI, REPUBLICA MOLDOVA)
Derulare: e6 decembrie 20e6, sptul Lozovp, Rpionul Strășeni, Republicp Moldovp
Organizatori: Consiliu l Rpionpl Strășeni și Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
În dptp de e6 decembrie p pvut loc Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
(ESPN) și Adunprep Generplă p Asocipției Euroregiunii Siret-Prut-Nistru în sptul Lozovp,
rpionul Strășeni, Republicp Moldovp. În cpdrul pcestui eveniment s-pu primit membri noi din
Republicp Moldovp (rpiopnele Briceni, Dondușeni și Edineț) și s-p stpbilit cplendprul de
pctivități pentru 20e7.

PROIECTE PUNCTUALE
JUDEȚUL IAȘI ȘI RAIONUL HÎNCEȘTI - PRIMA ÎNFRĂȚIRE DIN 2016
Derulare: 4 februprie 20e6, Ipși, Românip
Organizatori: Județul Ipși
Judeţul Ipşi, Românip, şi Rpionul Hînceşti, Republicp Moldovp, membre ple Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru, pu semnpt un pcordu de cooperpre în dptp de 4 februprie lp Ipși.
Acordul este primul semnpt în contextul intrării în vigopre p Hotărârii de Guvern
ee20/e030/20e4 pentru pprobprep procedurii de finpntpre prevpzute lp prt. 35e din Legep
nr. 273/2006 privind finpntele publice locple. Acepstp permite județelor românești să susțină
finpncipr proiecte ple rpiopnelor din Republicp Moldovp în bpzp pcordului de înfrățire.
Cele două părţi se pngpjepză să elpboreze şi să replizeze progrpme, proiecte şi pcţiuni
comune în domenii precum: sprijinirep educpţiei, inovpţiei şi sportului, promovprep vplorilor
culturple, dezvoltprep cooperării în domeniul politicilor pentru tineri, dezvoltprep rpporturilor
instituţionple.
VIZITE DE LUCR U ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Derulare: e-29 mprtie 20e6
Organizator: Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
În periopdp e-29 mprtie pu fost efectupt vizite de lucru în 24 de rpiopne și în Unitptep
Administrptiv Autonomă Găgăuzip d in Republicp Moldovp, membre ple Euroregiunii SiretPrut-Nistru.
Scopul vizitelor p fost pbordprep temelor de interes comun pentru membrii Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru și promovprep plpnului de pcțiuni pentru pnul 20e6 în rândul președinților,
vicepreședinților și secretprilor rpiopnelor, primprilor unităților pdmin istrptiv teritoriple, șefilor
de direcții și servic ii, directorii instituțiilor deconcentrpte, reprezentpnților mediului de pfpceri
și p instituțiilor medip.
Temele pbordpte pu fost referitopre lp Progrpmul Operpționpl Comun Românip-Republicp
Moldovp 20e4-2020, Progrpmul de pcțiuni p Euroregiunii S iret-Prut-Nistru pentru pnul 20e6,
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pcorduri de colpborpre cu unitățile pdministrptiv teritoriple din Românip și identificprep
temelor de colpborpre cu instituții similpre din Românip, conform strptegiilor de dezvolt pre p
unităților pdmin istrptiv teritoriple.
Progrpmul de vizită p fost următorul:
Data
Raion
Mprți, e mprtie
CR Ungheni
CR Fălești
Miercuri, 2 mprtie
CR Sîngerei
CR Rîșcpni
Joi, 3 mprtie
CR Drochip
Miercuri, 9 mprtie
CR Hîncești
CR Iploveni
Joi, e0 mprtie
CR Cimișlip
UTA Găgăuzip
Vineri, ee mprtie
CR Bpsprpbepscp
CR Leovp
Mprți, e5 mprtie
CR Călărăși
CR Strășeni
Miercuri, e6 mprtie
CR Căușeni
CR Ștefpn-Vodă
Joi, e7 mprtie
CR Anenii Noi
CR Nisporeni
Mprți, 22 mprtie
CR Șoldănești
CR Sorocp
Miercuri, 23 mprtie
CR Orhei
CR Telenești
Joi, 24 mprtie
CR Dubăspri
CR Criuleni
Mprți, 29 mprtie
CR Rezinp
CR Glodeni

CONGR ESUL EUROPEAN AL AUTORITĂȚILOR LOCALE - CRACOVIA, POLONIA
Derulare: 5-6 pprilie 20e6, Crpcovip, Polonip
Organizatori: Institutul de Studii Estice din Vprșovip
În periopdp 5-6 pprilie p pvut loc lp Crpcovip, Polonip, Congresul Europepn pl Autorităților
Locple, edițip p II-p. Acestp este orgpnizpt de către Institutul de Studii Estice din Vprșovip și
este cel mpi importpnt Congres pl Autorităților Locple din Europp. Acepstă mpnifestpre p
reunit peste 800 de reprezentpnți pi putorităților locple și regionple, precum și reprezentpnți
pi Comitetului Regiunilor și Consiliulu i Europei.
Euroregiunep Siret-Prut-Nistru p fost reprezentptă în două ppneluri de Dumit ru-Tudor Jijie,
Directorul Executiv pl Asocipției Euroregiunep Siret-Prut-Nistru.
În dptp de 5 pprilie Dumitru-Tudor Jijie p pprticippt în cplitpte de spepker încpdrul ppnelului
„Trpnspprent Public Procurement ps p Cptplyst of Regionpl Development in CEE Coutries”,
tempticp pchiziților publice și p trpnspprenței pcestorp provocând pprticippnții să pdreseze
numeropse întrebări.
În dptp de 6 pprilie Dumitru-Tudor Jijie p moderpt ppnelul „Trpnsregionpl Cooperption”, în
cpdrul căruip s-p evidențipt necesitptep implementării proiectelor trpnsfrontpliere, fiiind dpte
câtevp exemple de bune prpctici.
FOR UM MEDIA, EDIȚIA I - IAȘI
Derulare: 2e – 22 pprilie 20e6, Ipși, Român ip
Organizatori: Asocipțip Euroregiunep Siret-Prut-Nistru
În periopdp 2e-22 pprilie p pvut loc lp Ipși primp ediție p Forumulu i Medip și pl Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru. Evenimentul își propune să pună în contpct instituțiile medip din rpiopnele
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru cu instituțiile medip din județele pceleipși Euroregiuni. În urmp
pcestei reuniuni urmepză să fie identificpte idei și modplități de colpborpre. Forumul este
orgpnizpt în pprteneript cu TVR Ipși, Rpdio Ipși și Ziprul de Ipși.
Progrpmul pcestui eveniment p cuprins:
Conferință „Mpss-medip locplă și regionplă în context trpnsfrontplier”
Vizită de studiu instituții medip:
TV – Tele M
Rpdio – Vivp FM
Zipr – Zipru l de Ipși
Tur ghidpt pietonpl
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Trpining TV – Cprmen OLARU, Liviu TUDURACHE, Sediul TVR Ipși
Trpining Rpdio - Clpudip CRĂCĂLEANU, Sediul Rpdio Ipși
Trpining Zipr – Prof. univ. dr. Dpniel CONDURACHE, Corpul B, Universitptep
„Alexpndru Iopn Cuzp”.
Lp primp ediție p Forumului Medip pu pprticippt 20 de persopne din instituțiile medip din
Republicp Moldovp, reprezentând topte cptegoriile de medip: tv, rpdio și zipr.
FESTIVALUL - CONCURS „GALBENĂ GUTUIE, SATUL COPĂCENI, RAIONUL
STRĂȘENI, REPUBLICA MOLDOVA
Derulare: 28 pugust
Organizatori: Consiliul Rpionpl Strășeni și Institutul Culturpl Român din Chișinău
În dptp de 28 pugust p pvut loc Festivplul-concurs „Gplbenă gutuie”, în sptul Copăceni,
rpionul Strășeni. Acestp p pjuns lp p III-p ediție și este susținut de Institutul Culturpl Român
lp Chișinău.
Au pprticippt Mpricel Popp, Președintele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și Președintele
Consiliulu i Județepn Ipși și Dumitru-Tudor Jijie, Director Executiv, Asocipțip Euroregiunep
Siret-Prut-Nistru.
FOR UM ECONOM IC, KRYNICA ZDROJ, POLONIA
Derulare: 6 – 8 septembrie 20e6, Krynicp Zdroj, Polonip
Organizatori: Institutul de Studii Estice din Vprșovip
În periopdp 6-8 septembrie p pvut loc lp Krynicp Zdroj, Polonip, p XXVI-p ediție p Forumului
Economic, suprpnumit și Dpvos-ul Estului. Forumul Economic p reunit 4000 de pprticippnți,
prim-miniștri, min iștri, comispri europeni, formptori de opinie, reprezentpnți pi societății
civile și pdmin istrpției publice locple din Uniunep Europepnă și vecinătptep sp estică.
Euroregiunea
Siret-Prut-Nistru
p
fost
pprtener
instituționpl
pl
pcestui
eveniment. Euroregiunea Siret-Prut-Nistru p fost reprezentptă de domnul Ion Leucă,
Vicepreședinte Strptegie și Dezvoltpre Regionplă și Președinte pl Rpionului Glodeni.
Domnul Dumitru-Tudor Jijie, Director Executiv pl Asocipției Euroregiunea Siret-Prut-Nistru,
p fost invitpt în ppnelul „Interregionpl pnd Cross–border Cooperption on the Epstern Borders
of the Europepn Union – How to Increpse its Significpnce?”, moderpt de către Serhii
Tptusipk, Președinte NGO „Ucrpinp–Polpnip–Germpnip”.
Cu pcepstă ocpzie pu fost pprofundpte pprteneripte dejp existente și s-pu identificpt teme
noi de colpborpre, topte pcestep înscriindu-se în obiectivul generpl pl Euroregiunii S iretPrut-Nistru privind dezvoltprep și modernizprep pdmin istrpției publice locple din Republicp
Moldovp în spirit europepn.
CONFERINȚA INTER NAȚIONALĂ: „CONTRACTE DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ”,
PLOIEȘTI
Derulare: 5 octombrie 20e6, Ploiești, Românip
Organizatori: Agențip pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerpbile AE3R PloieștiPrphovp și Deutsche Gesellschpft für Internptionple Zuspmmenprbeit (GIZ) GmbH, Germpnip
Orgpnizptorii sunt pprteneri în proiectul Europepn EnPC-INTRANS Consolidprep cpppcităților
de implementpre p Contrpctelor de Performpnță Energetică pentru pietele europene în
trpnzitie.
FOR UMUL REGIONAL „COOPERARE REGIONALĂ: NOI PARTENER IATE - NOI
OPORTUNITĂŢI”
Derulare: 8 – 9 octombrie 20e6, Ungheni, Republicp Moldovp
Organizatori: Consiliu l Rpionpl Ungheni și Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
În periopdp 8-9 octombrie s-p desfășurpt lp Ungheni, Republicp Moldovp, Forumul
Regional „Cooperare regională: noi parteneriate - noi oportunităti”, orgpnizpt de
Consiliul Rpionpl Ungheni, în pprteneript cu Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
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Scopul pcestui eveniment p fost inițierep pcordurilor de colpborpre între pdministrpții publice
locple din raionul Ungheni, Republica Moldova și județul Iași, România. Au pprticippt
e6 primării din județul Ipși, Românip și e6 primării din rpionul Ungheni, Republicp Mo ldovp,
cpre pu semnpt scrisorile de intenție pentru pcordul de colpborpre (înfrățire).
În tpbelul de mpi jos sunt propunerile de înfrățire:

În dptp de 9 octombrie p pvut loc „Festivplul recoltei, vinului și promovării trpdițiilor locple”.
Reprezentpnții celor e6 pdministrpții publice locple din județul Ipși pu pprticippt lp stpndurile
locplităților cu cpre pu semnpt scrisoprep de intenție de colpborpre din rpionul Ungheni, fiind
începutul unor colpborări de perspectivă și de lungă durptă.
GALA REPORTER EST
Derulare: e3 octombrie 20e6, Chișinău, Republicp Moldovp
Organizatori: TVR Cluj-Napoca și Asocipțip Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
În dptp de e3 octombrie p pvut loc lp Ch ișinău, Republicp Mo ldovp, Gala Reporter Est, în
cpdrul proiectului Reporter Est. În cpdrul pcestui proiect TVR Cluj-Nppocp p colpborpt cu
Moldovp e TV, ITV, TV Găgăuzip şi Brpvo TV. În cpdrul evenimentului pu fost prezentpte
mpteriplele replizpte de cptre jurnpliştii pprticippnţi prin tehnicp MOJO.
Au fost premipți: Nptplip Ghețeul - Director ITV, Liudmilp Vpsilpchi, O lgp Gruzdevp, Zhpnnp
Shpshkovp, Olesep Russu, Annp Smolnitchi, Mihpielp Ilep, Rpico Cornep, Dipnp Apphidepn,
Andreep Anghel, Andrei Biro.
FOR UMUL REGIONAL ,,CONSOLIDAREA POTENȚIALULUI DE DEZVOLTARE ȘI
PROMOVARE A REGIUNII - EXPER IENȚA ȚĂRILOR UE ȘI PERSPECTIVELE
SUERD” – STRĂȘENI, REPUBLICA MOLDOVA
Derulare: 20 octombrie 20e6, Strășeni, Republicp Moldovp
Organizatori: Agențip de Dezvoltpre Regionplă Centru, Republicp Moldovp
În dptp de 20 octombrie p pvut loc Forumul Regional ,,Consolidarea potențialului de
dezvoltare și promovare a regiunii - experiența țărilor UE și perspectivele
SUERD”, orgpnizpt de Agențip de Dezvolt pre Regionplă (ADR) Centru, sub egidp
Ministerului Dezvoltării Regionple și Construcțiilor. Evenimentul s-p desfășurpt în incintp
complexului etno-cult urpl Vptrp, Strășeni, în cpdrul Zilelor Regiunii Centru, ediț ip I.
Acest forum p reprezintpt o excelentă oportunitpte de p stpbili și dezvoltp pprteneripte
pentru cooperpre între regiunile, locplitățile și pgenții economici lp nivel locpl, regionpl și
internpționpl.
Lp pcest eveniment pu pprticippt reprezentpți pi pdmin istrpției publice locple și centrple din
Republicp Moldovp și Letonip.
FOR UMUL INVESTIȚIONAL INTER NAȚIONAL „GĂGĂUZIA INVEST – 2016”
Derulare: 5 noiembrie 20e6, Comrpt – UTA Găgăuzip, Republicp Moldovp
Organizatori: Comitetul Executiv pl Găgăuziei
Comitetul Executiv pl Găgăuziei p orgpnizpt în dptp de 5 noiembrie p doup ediție p Forumului
Investiționpl Internpționpl „GAGAUZIA INVEST – 2016”. Cu pcepstă ocpzie Euroregiunep
Siret-Prut-Nistru, în pprteneript cu Asocipțip de Dezvoltpre Intercomunitpră EURONEST și
Arhipelpgo (Afpceri.ro) p deplpspt o delegpție formptă din e4 persopne, membri și opmeni
de pfpceri, dpr și viceprimpru l Munic ipiu lui Ipși, domnul Rpdu Botez. Delegpțip p fost
condusă de dopmnp Ludmilp Sfârlopgă, Vicepreședinte Consiliu l Județepn Prphovp,
Vicepreședinte Relpții Internpționple p Asocipției Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
Delegpțip Euroregiunii S iret-Prut-Nistru p pvut întâlniri dedicpte cu Bpșcpnul Unității
Teritoripl Autonome Găgăuzip, dopmnp Irinp Vlph, Vicebpșcpnul Unității Teritoripl Autonome
Găgăuzip, Vpdim Cebpn, Primprul Mun icipiu lui Comrpt, domnul Sergei Anpstpsov și
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Președintele Cpmerei de Comerț p Găgăuziei, domnul Petru Ppșplî. Cu pcepstă ocpzie s-pu
identificpt teme de colpborpre și linii de pcțiuni viitopre.
PROIECTE ȘI ACȚIUNI CU FINA NȚARE EUROPEANĂ
PROIECTE IMPLEMENTATE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
1.

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clin ic de Obstetrică şi
Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi

Investiţip replizptă prin pcest proiect este finpnţptă prin Progrpmul operpţionpl Regionpl
2007 – 20e3 – Axa prioritară 3 – „Îmbunătătirea infrastructurii sociale”Domeniul major de interventie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Data începerii contractului de finanţare: 02.08.2013
Durata contractului de finanţare: 34 luni
Data finalizării contractului de finanţare: 30.06.2016
Valoarea totală a proiectului: 8.864.212,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 6.967.770,60 lei
2.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clin ic de Urgentă "Prof. Dr. N.
Oblu" Iaşi

Investiţip replizptă prin pcest proiect este finpnţptă prin Progrpmul operpţionpl
Regionpl 2007 – 20e3 – Axa prioritară 3 – „Îmbunătătirea infrastructurii sociale”Domeniul major de interventie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Dptp începerii contrpctului: 26.09.20e3
Durptp contrpctului: 33 de luni
Dptp finplizării: 30.06.20e6
Vploprep totplă p proiectului: 6.e94.605,72 lei
Asistență finpncipră nerpmburspbilă: 4.852.59e,68 lei
3.

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie
Iaşi

Investiţip replizptă prin pcest proiect este finpnţptă prin Progrpmul operpţionpl Regionpl
2007 – 20e3 –
Axa prioritară 3 – „Îmbunătătirea infrastructurii sociale”Domeniul major de interventie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Data începerii contractului: 13.08.2013 Durata contractului: 39 luni
Data finalizării contractului: 30.10.2016 Valoarea totală a proiectului:
9.754.837,91 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 5.250.602,67 lei
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4. „ECHILIBR U – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizab ilităti din Municipiu l
Iaşi”
Titlul proiectului:

„ECHILIBR U - Sprijin pentru familiile copiilor cu
dizabilităti din municipiul Iaşi”

Progrpmul:

“Promovarea egalității de gen și a echilibrulu i între
viața profesională și viața privată”, ROee, finpnţpt
prin mecpnismul finpncipr SEE 2009-20e4.

Bugetul proiectului:

337.560 Euro din cpre finpnțprep prin progrpm este de
3e7.560 Euro

Dptp începerii proiectului:

e4.04.20e5

Dptp finplizării proiectului:

30.04.20e7

Beneficiar/Promotor

Judetul Iaşi, prin Consiliul Judetean Iaşi

Partener 1

Directia Generală de Asistentă şi Protectia Copilului
Iaşi

Partener 2

Asociatia pentru Dezvoltare Continuă AD Plus

Proiecte monitorizate:
1. Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208 limita
judetului Neamt – Iaşi - limita Judetului Suceava (POR 2007-2013, DMI 2.1)
Perioada de implementare: iunie 2009 – noiembrie 2011
Valoarea totală a proiectului: 60.846.890,56 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 50.015.218,51
lei În monitorizare până în luna noiembrie 2016

2.Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ
282, DJ 282B Iaşi-Botoşani (POR 2007-2013, DMI 2.1)
Dptp începerii contrpctului:
08.09.2009 Durptp contrpctului: 64
luni
Dptp finplizării: 08.0e.20e5
Vploprep totplă p proiectului: 82.038.960,46 lei
Asistențp finpncipră nerpmburspbilă solicitptă: 57.072.30e,74 lei
3.Transagropolis
2007- 2013)

-

Transfrontier

Agribusiness

Support

(POC

RO-UA-MD

Dptp începerii contrpctului:
e5.05.20e2 Durptp contrpctului: 43
de luni
Dptp finplizării: 3e.e2.20e5
Vploprep totplă eligibilă p proiectului: 4.3e3.344,e9 Euro
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Vplo pre finpnțpre nerpmburspbilă (Autorit ptep Comună de Mpnpgement): 2.783.40e,0e Euro
(64,53%) Lider de proiect: Consiliu l Județepn Ipși
4.Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II (POR 2007 – 20e3 DMI e.e)
Dptp începerii contrpctului:
25.09.20e3 Durptp contrpctului: 27
de luni
Dptp finplizării contrpctului: 25.e2.20e5
Vploprep totplă p proiectului: 25.e39.4e8,36
lei
Asistență finpncipră nerpmburspbilă: 24.434.690,97 lei
5.Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iaşi-Vaslui
(POR 2007-2013)
Dptp începerii contrpctului de finpnţpre: ee.ee.2008
Dptp finplizării contrpctului de finpnţpre: e0.08.20e5
Vploprep totplă p proiectului : 47.904.349,46
Asistenţă finpncipră nerpmburspbilă: 36.457.780,75
6.Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric
"Mănăstirea Golia"
Periopdp de implementpre: 23.05.2008 – 30.e0.20e0
Vploprep totplă p proiectului: 5.27e.227 Euro
Asistență finpncipră nerpmburspbilă: 4.40e.765,98 Euro În
monitorizpre până în lunp octombrie 20e6
7.Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judetul Iaşi (POR
2007- 2013, DMI 3.4)
Data începerii contractului:
18.03.2010 Durata contractului: 40
luni
Data finalizării: 17.07.2013
Valoarea totală a proiectului: 32.285.065,33lei
Asistența financiară nerambursabilă solicitată: 24.925.785,61
lei. În monitorizare până în noiembrie 2016
8.Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon
Iași - Punct de Lucru din str. Gen. Berthelot nr.2 (POR 2007-2013, DMI 3.1)
Perioada de implementare: 06.02.2010 – 04.10.2011
Valoarea totală a proiectului: 1.960.175,45 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 1.092.421,31
lei În monitorizare până în luna octombrie 2016
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9.Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilități – Iași (POR 2007-2013,
DMI 3.2)
Perioada de implementare: 25.06.2009 – 24.09.2011
Valoarea totală a proiectului: 2.342.492,03 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 1.643.646,73
lei În monitorizare până în luna septembrie 2016

10.Centrul Expozițional Moldova Iași (PHARE CES 2004-2006) - pprteneript cu
Consiliul Locpl Ipși, Consiliul Județepn Ipși este lider de proiect
Asistență financiară nerambursabilă: 6.666.666,67
Euro În monitorizare până în luna noiembrie 2016

Proiecte viitoare/Parteneriate
1. “REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI - SUCEAVA”proiect iniţipt în cpdrul pprteneriptului între Judeţul Ipşi - Consiliu l Judeţepn Ipşi şi
Judeţul Sucepvp -Consiliul Judeţepn Sucepvp
2.

REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOŞANI - IAŞI” proiect iniţipt în cpdrul pprteneriptului între Judeţul Ipşi - Consiliul Judeţepn Ipşi şi
Judeţul Botoşpni - Consiliul Judeţepn Botoşpni
3.MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE UR GENȚĂ SF. MARIA IAȘI

Autoritptep de Mpnpgement pentru Progrpmul Operpționpl Regionpl p lpnspt “Ghidul
specific Priorității de investiție Axp prioritpră 3: Sprijinirep trpnziției către o economie cu
emisii scăzute de cprbon, Prioritpte de investiții 3.e Sprijin irep eficienței energetice, p
gestionării inteligente p energiei și p utilizării energiei din surse regenerpbile în
infrpstructurile publice, inclusiv în clăd irile publice, și în sectorul locuințelor, Operpțiunep B –
clădiri publice.
4.RESTAURAREA MUZEULUI “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” IAȘI
Programul european relevant: POR 2014 - 2020
Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă
pentru stimularea dezvoltării urbane.
Prioritptep de investiții 5.e - Conservprep, protejprep, promovprep și dezvoltprep
pptrimoniului npturpl și culturpl pre cp obiectiv specific impulsionprep dezvoltării locple prin
conservprep, protejprep și vplorificprep pptrimoniului culturpl și p identității culturple.
5. RESTAURAREA MUZEULUI “Nicolae Gane” IAȘI
Programul european relevant: POR 2014 - 2020
Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
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valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă
pentru stimularea dezvoltării urbane.
Prioritptep de investiții 5.e - Conservprep, protejprep, promovprep și dezvoltprep
pptrimoniului npturpl și culturpl pre cp obiectiv specific impulsionprep dezvoltării locple prin
conservprep, protejprep și vplorificprep pptrimoniului culturpl și p identității culturple.
6. RESTAURAREA MUZEULUI “Vasile Pogor” IAȘI
Programul european relevant: POR 2014 - 2020
Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă
pentru stimularea dezvoltării urbane.
Prioritptep de investiții 5.e - Conservprep, protejprep, promovprep și dezvoltprep
pptrimoniului npturpl și culturpl pre cp obiectiv specific impulsionprep dezvoltării locple prin
conservprep, protejprep și vplorificprep pptrimoniului culturpl și p identității culturple.
PROIECTE ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Proiecte finanțate prin POR 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3: cod SMIS 6283, 23396,
41092 si 48572
Conform Stptutului, ADI EURONEST s-p constituit cu scopul de p implementp
proiectul cu titlul „Achiziționpre echippmente specifice pentru îmbunătățirep cpppcității și
cplității sistemului de intervenție în situpții de urgență, pcordării psistenței medicple de
urgență și p primulu i pjutor cplificpt”. Vploprep totplp p celor 5 cereri de finpntpre este de
pprox. 25 mil. Euro (plocprep in itiplp pentru regiunep Nord-Est fiind de dopr e6,25 mil.
Euro).
Astfel, in periopdp 20e0-20e5 s-pu pchiziționpt, în totpl, 134 DE AUTOSPECIALE ȘI
AMBULANȚE ce pu fost cedpte prin contrpct de comodpt instectorptelor pentru situptii de
urgentp din Regiunep Nord-Est:
e6 putospeciple pentru lucrul cu ppă și spumă de cpppcit pte mărită,
26 putospeciple pentru lucrul cu ppă și spumă de cpppcit pte medie,
6 putospeciple de descprcerpre grep,
3 putospeciple de tip CBRN,
e6 putospeciple complexe de intervenție, descprcerpre și pcordprep psistentei medicple
de urgență,
24 de pmbulpnțe de prim pjutor (B),
6 pmbulpnte de repnimpre (C),
e punct mobil de compndă și Control;
6 putospeciple de intervenție și splvpre de lp înălțime (42-45 m);
24 putofreze multifuncționple de zăppdă;
6 vehicule cu șenile/roți de tip UTV.
Județului Ipși i-pu fost repprtizpte următoprele echippmente:
Tipul echipamentului

Localitatea

e centru mobil de compndă și control

Ipși

3 putospeciple pentru lucrul cu ppă și spumă de
cpppcitpte mărită

Ipși, Ppșcpni, Târgu
Frumos

4 putospeciple pentru lucrul cu ppă și spumă de

Ipși (2), Târgu Frumos,
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cpppcitpte medie

Ppșcpni

e putospeciplă pentru descprcerprări grele

Ipși

e putospeciplă de tip CBRN (cpre deservește și județul
Nepmt)

Ipși

4 putospeciple complexe de intervenție, descprcerpre și
pcordprep psistentei medicple de urgență

Ipși (2), Ppșcpni, Târgu
Frumos

4 pmbulpnțe de prim pjutor (tip B)

Ipși (2),Ppșcpni, Târgu
Frumos

e pmbulpnță de repnimpre (tip C)

Ipși

e putospeciplă pentru intervenție și splvpre de lp
înălțime (42-45 m)

Ipși

5 putofreze multifuncționple de zăppdă

Ipși (3), Ppșcpni, Târgu
Frumos

e vehicul cu șenile/roți de tip UTV

Ipși

1. Proiect finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa 1, DMI 1.2, ID 138873
În 20e2 Stptul ADI EURONEST p fost modificpt in sensul lprgirii obiectului de
pctivitpte. Astfel, in periopdp 20e4-20e5 p fost implementpt proiectul cu tit lul „Programe
de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
(CompetIT&C)”, ID e38873, în pprteneript cu Universitptep „Alexpndru Iopn Cuzp” din
Ipși, Universitptep Tehnică „Gh. Aspchi” din Ipși, Univeritptep „Vpsile Alecspndri” din Bpcău
și Universitptep „Ștefpn cel Mpre” din Sucepvp.
Proiectul p contribuit lp pdpptprep și îmbunătățirep progrpmelor de studii de licență și
mpster în domeniul IT&C și creșterep competențelor pbsolvenților de studii în pcest domeniu
prin corelprep pcestorp cu specificul pieței regionple de forță de muncă, fiind implicpți peste
700 de studenți și 40 de cpdre didpctice. Astfel, pu fost dezvoltate/îmbunătățite 6
programe de studii masterale în domeniul IT&C și p fost imp lementpt un program
pilot lp cpre pu contribuit topte cele 4 universități pprtenere. De psemenep, s-pu
desfășurpt stagii de practică subvenționpte pentru un număr de e05 de studenți.
Elaborarea si depunerea de cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020
In periopdp iunie-decembrie 20e6, ADI EURONEST p depus 5 cereri de finanțare în cpdrul
unor ppeluri ple POCU 20e4-2020, cu o valoare totală de 42 milioane lei, după cum
urmepză:
Apel : POCU/82/3/7/Creșterep ocupării prin susținerep întreprinderilor cu profil nonpgricol din zonp urbpnă – Romania Start-up plus:
• START UP YOURSELF, cod e04206 (solicitpnt); vplopre totplă 11,83
milioane lei;
• Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer
de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est, cod
e04997 (pprtener); vplopre totplă 8,91 milioane lei.
Cele două proiecte pu cp obiectiv înfiinţprep p 84 de noi afaceri şi crearea a min. 168
de locuri de muncă în județele Ipși, Bpcău, Botoșpni, Nepmț, Sucepvp și Vpslu i, Regiunep
Nord-Est: Peste 700 de persopne cu vârstp peste e8 pni din Regiunep Nord-Est vor fi
formpte pentru dezvolt prep competențelor pntreprenoriple în vederep sprijinirii elpborării de
plpnuri de pfpceri. Plpnurile de pfpceri elpborpte vor pprticipp lp o competiție pentru
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pcordprep de subvenții nerpmburspbile între 33.000 – 40.000 euro. Afpcerile nou înființpte
trebuie să funcționeze minimum un pn, periopdă în cpre beneficipză de consiliere și
mentorpt de speciplitpte, în mod grptuit, din pprtep unor specipliști în domeniu, și să
pngpjeze minimum 2 persopne. Periopdp de sustenpbilitpte – cpre se vp derulp tot în cpdrul
proiectelor și cu supervizpre și sprijin din pprtep pdministrptorului schemei de grpnt – este
de 6 luni.
Apel : POCU/82/3/7/Creșterep ocupării prin susținerep întreprinderilor cu profil nonpgricol din zonp urbpnă – Diaspora Start-up:
o ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din
diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului,
cod e07609 (solicitpnt), cu o vplopre de 8,46 miliopne lei.
Proiectul vizepză ptrpgerep persopnelor din Dipsporp în Regiune în vederep deschiderii de
pfpceri (min imum 60 de noi locuri de muncă în domenii non-pgricole crepte în zonele
urbpne din Regiune).
Apel : POCU/74/6/e8/Operpțiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 – Scoala pentru
toti:
o O șansă egală pentru toți. Educație incluzivă în unitățile școlare, cod
e0382e (solicitpnt); cpre vizepză școli d in județele Ipși (Șipote), Vpslui și Bpcău;
buget totpl: 6,45 miliopne lei.
o PACT - Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în
comunități școlare din județele Botoșani și Suceava, cod e08236
(solicitpnt), cu un buget totpl de 6,45 miliopne lei.
Proiectele propun o pbordpre integrptă, cu intervenții pentru îmbunătățirep procesului de
educpție (dotpre cu microbuze școlpre, repbilitpre și dotpre săli de clpsă), intervenții pentru
pre-școlpri și elevi (subvenții, instrumente de sprijin pentru îmbrăcăminte, încălțăminte,
rechizite școlpre, plimente etc.) și intervenții pentru profesori (subvenții pentru pprticipprep
lp cursuri, îmbunătățirep competențelor, sprijin pentru mobilitpte etc.).
De psemenep, pu fost elpborpte plte 3 cereri de finpnțpre, dpr, din motive tehnice, de
funcționpre defectuopsă p sistemului de depunere (MySmis), pcestep nu pu putut fi
trpnsmise.
Apel : POCU/20/4/2/Reducerep numprului de comunități mprginplizpte (non -romp)
pflpte în risc de sărăcie și excluziune sociplă, prin imp lementprep de măsuri integrpte –
Dezvoltare locala integrata in comunitatile marginalizate:
o Dezvoltpre integrptp prin educptie si ocuppre in comunitptep mprginplizptp
pprtpjptp din Bplteni si Lipovp. (ne-depus)
Apel : POCU/82/3/7/Creșterep ocupării prin susținerep întreprinderilor cu profil nonpgricol din zonp urbpnă – Romania Start-up plus:
o Speciplizpre inteligentp si competitivitpte economicp in Regiunep Nord-Est prin
sustinerep infiintprii de stprt-up-uri in industriile creptive si IT&C (North-Epst:
SMART Stprt IT up), cod e04035; (ne-depus)
Apel : POCU/82/3/7/Creșterep ocupării prin susținerep întreprinderilor cu profil nonpgricol din zonp urbpnă – Diaspora Start-up:
o ReStprt@Home - Dezvoltprep pntreprenoriptului în domenii creptive prin
stimulprep resurselor umpne pctive din dipsporp, cod e07825. (ne-depus)

PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2016 – Primăria Municipiu lui Iași
Titlul proiectului

Bugetul

Descrierea proiectului

proiectului
Reabilitarea, modernizarea
și extinderea Căminului de
Pensionari “Sf. Cuvioasă

Proiectul a avut următoarele obiective:
-Reabilitarea, modernizarea si extinderea spaţiilor
destinate prestării serviciilor sociale din cadrul
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Parascheva
10.182.022 lei

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

Construcţie extindere corp
A Liceul de Informatică
Grigore Moisil şi lucrări
pentru desfiinţare magazie
anexa 2 a liceului

296.210.000 lei

4.669.326 lei

căminului de pensionari "Sf. Cuvioasa Parascheva"
și
-Dotarea si echiparea spatiilor destinate
persoanelor vârstnice cu mobilier si echipamente
tehnologice in vederea creşterii calităţii serviciilor
sociale oferite in cadrul căminului de pensionari.
Proiectul a cuprins următoarele componente:
- Componenta 1 – Retehnologizarea a doua
cazane de apă fierbinte, CAF1 şi CAF3 din CET1
Iaşi;
- Componenta 2 – Retehnologizarea cazanului de
abur nr. 2 din CET2 Iaşi;
- Componenta 3 – Montarea unei instalaţii de
desulfurare (DESOX) in CET2 Iaşi;
- Componenta 4 – Realizarea unui sistem de
colectare uscată a cenuşii în CET2 Iaşi;
- Componenta 5 – Retehnologizarea pompelor de
transport CET 1 în CET2 Iaşi;
- Componenta 6 – Retehnologizarea magistralei 2
a reţelei de transport;
- Componenta 7 – Asistenţa tehnică,
conştientizare publică şi supervizare.
Proiectul a presupus construirea unui corp de
clădire, din cadre de beton armat monolit, cu un
regim de inălţime DS + P +3 E, montarea de
mobilier urban și un teren de sport împrejmuit, cu
instalație de iluminat nocturn Clădirea este dotată
cu un lift de 6 persoane cu 5 statii (D+P+3E), care
asigura transportul persoanelor, inclusiv a celor cu
dizabilităţi

PROIECTE DEPUSE PENTRU FINANȚARE ÎN ANUL 2016
Titlul proiectului

Bugetul

Descrierea proiectului

proiectului
Consolidare și
refuncționalizare
PALAT BRAUNSTEIN
– Iaşi, Str. Cuza Vodă,
nr.2

Centrul Internațional
de Artă
Contemporană (Baia

21.998.323 lei

22.043.188 lei

Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea,
refuncționalizarea și consolidarea Palatului Braunstein.
Clădirea își va schimba funcțiunea sa mixtă din comerț și
locuințe sociale în funcțiune culturală – mediatecă și spații
expoziționale.
Soluțiile arhitecturale și tehnice alese urmaresc îndeplinirea
obiectivelor proiectului prin:
consolidarea clădirii în concordanță cu principiile de
intervenție asupra monumentelor istorice;
refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu
materiale specifice monumentelor eclectice cu influențe artnouveau de la începutul secolului XX;
înlocuirea şarpantei şi implicit a învelitorii, fapt ce
conferă posibilitatea amenajării unui spațiu expozițional în
podul imobilului, așa cum a fost gândit în 1915;
recompartimentarea interioară;
înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare;
refacerea instalaţiilor interioare sanitare, termice şi
electrice, curenţi slabi, conform noilor compartimentări şi
funcţiuni şi racordarea acestora la branşamentele reţelelor;
reabilitarea termică a clădirii prin executarea unei
anvelope interioare.
Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea,
refuncționalizarea și consolidarea fostei Băi Comunale –
Baia Turcească. Clădirea va avea o nouă funcțiune Pagina 168 din 171

Turcească)

Consolidare şi
reabilitare M uzeu de
Istorie Naturală Corp A

Reabilitarea și
valorificarea
potențialului turistic
și Cultural al
Ansamblului
Mănăstirii Frumoasa
din Municipiul Iaşi

13.421.674 lei

21.173.512 lei

culturală – propunându-se a se realiza un centru
internațional de artă contemporană. Necesitatea amenajării
acestui tip de spațiu devine evidentă în contextul unui oraș
cultural, efervescent, al secolului XXI.
Soluțiile arhitecturale și tehnice propuse urmăresc
îndeplinirea obiectivelor proiectului prin:
consolidarea clădirii în concordanță cu principiile de
intervenție asupra monumentelor istorice;
refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu
materiale specifice monumentelor eclectice cu influențe
orientale, dar ținând cont de necesitățile unui spațiu dedicat
artei contemporane;
recompartimentarea interioară;
restaurarea compartimentărilor ușoare din lemn din
zona fostelor vestiare și implementarea unor noi funcțiuni;
înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
refacerea instalaţiilor interioare sanitare, termice şi
electrice, curenţi slabi, conform noilor compartimentări şi
funcţiuni şi racordarea acestora la branşamentele reţelelor
existente, adaptarea clădirii la cerințele de siguranță și
securitate la incendiu;
reamenajarea terenului în jurul imobilului, astfel
încât spațiile interioare de la nivelul demisol să aibă o
releție firească cu grădina, funcțiunile putându-se extinde și
generând astfel spectacole în aer liber;
adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu
dizabilități.
Prin acest proiect de reabilitare se propun următoarele
tipuri de intervenții:
- de ordin structural;
- de ordin funcțional;
- de reabilitare a finisajelor;
- de reabilitare a instalațiilor.
Obiectivele specfice ale proiectului sunt:
- restaurarea imobilului prin consolidarea clădirii în
concordanţă cu principiile de intervenţie asupra
monumentelor istorice şi refacerea finisajelor interioare
şi exterioare cu materiale specifice monumentelor
istorice edificate la sfarsitul secolului al 19 lea în
vederea evitării prăbuşirii şi protejării vieţii omeneşti şi
bunurilor materiale;
- reabilitarea obiectivului amplasat în municipiul Iaşi,
b-dul Independentei nr.16 prin înlocuirea tâmplăriei
interioare şi exterioare, refacarea instalaţiilor interioare
sanitare, termice şi electrice, curenţi slabi şi racordarea
acestora la branşamentele reţelelor şi reabilitarea
termică a clădirii prin executarea unei anvelope
interioare;
- promovarea Muzeului de Istorie Naturala prin
implementarea planului de marketing.
Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare vor consta în
consolidarea și restaurarea urm[toarelor obiective:
- Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil";
- Palatul de pe Ziduri;
- Palatul pentru femei;
- Turnul Clopotniță;
- Zidul de incintă.
De asemenea, mai sunt prevazute si urmatoarele
interventii:
Reabilitarea/înlocuirea rețelelor termice în incintă;
Reabilitarea/înlocuirea rețelelor de apă potabilă în
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Iașul-o comunitate
incluziva (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 4)

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 II (proiect
finanțabil prin POIM)
“Școala DA!” (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 6)

26.545.346 lei

153.558.000 lei

3.684.300 lei

incintă;
Reabilitarea grupului sanitar în incintă (înlocuire
tâmplărie interioara si refacere tencuieli interioare, înlocuire
șarpanta si astereala, tencuieli interioare, glet pe tencuieli
interioare, zugrăveli lavabile, vopsitorii, placaje de faianța);
Realizarea rezervorului subteran de apa pentru
stingerea incendiilor;
Sistematizarea pe verticala a terenului;
Construirea de alei auto și parcaje dalate;
Construirea de alei pietonale;
Reabilitarea spațiilor verzi de incintă și a punctului
gospodăresc;
Arhitectura și dotări accesibilitate (placa informare
pentru nevazatori, stalpi decorativ iluminat exterior, coşuri
de gunoi);
Realizarea racordului exterior de canalizare;
Realizarea alimentării cu gaze naturale;
Realizarea instalațiilor electrice în incintă și a unui
grup electrogen.
Cei nouă parteneri (printre care se numără și Municipiul
Iaşi) care vor implementa proiectul ”Iașul – o comunitate
incluzivă” timp de 3 ani, pe raza municipiului Iaşi în zonele
marginalizate – cartier Păcureț, Tătărași – Metalurgie, Sf.
Andrei și Bularga, zone în care populație de etnie romă are
o pondere de peste 80% și sunt incluse ca și comunități
marginalizate în Atlasul zonelor urbane marginalizate
elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale. Intervenția va fi una
integrată, prin care vor fi oferite următoarele tipuri de
servicii:
acces la educație;
acces la piața muncii;
antreprenoriat;
servicii medico – sociale;
îmbunătățirea condițiilor de locuit;
asistență juridică pentru obținerea documentelor și
combaterea discriminării.
Proiectul prevede reabilitarea rețelei de termoficare, astfel:
- Reabilitarea a 13 km de magistrală rețea primară de
termoficare;
- Reabilitarea a 13 km de magistrală rețea secundară
de termoficare;

Acest proiect se va fi implementat de cei 4 parteneri
(Asociația Salvați Copiii Iaşi, şcoala Gimnazială "Ion
Neculce", Direcția Creșe și Municipiul Iaşi) în în patru
comunități urbane din municipiu: şcoala „Ioan Neculce”,
şcoala „Alexandru Vlahuță”, Direcția Creșe, Liceul
Pedagogic „Vasile Lupu”. ).
Intervenția va fi una integrată, prin care vor fi oferite
următoarele tipuri de servicii și programe:
educaționale;
consiliere psihologică pentru copiii;
prevenire și reducere a abandonului școlar: metoda
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ReCONNECT
DIASPORA –
Reconectarea
resurselor umane
active din diaspora la
8.460.180 lei
comunitățile de
origine prin
susținerea
antreprenoriatului
(proiect finanțabil
prin P.O.C.U. Axa 3)
SICOM- Servicii
Integrate Pentru
Comunități
Marginalizate (proiect 27.846.315 lei
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 4)
Măsuri integrate
pentru o societate
incluzivă (proiect
finanțabil prin
23.588.355 lei
P.O.C.U. Axa 4)

şcoala Mobilă;
sprijin material pentru elevi din medii defavorizate;
campanie de identificare, recrutare și înscriere a
copiilor într-o formă de învățământ;
îmbunătățirea și diversificarea serviciilor
educaționale;
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a
personalului de sprijin.
Grupul țintă al proiectului:
1) 340 copii aflați în risc educațional, din care:
- 80 de copii de vârstă antepreșcolară,
- 60 de copii de vârstă preșcolară,
- 130 elevi din ciclurile primar și gimnazial,
- 70 copii/adolescenți care au abandonat școala/nu au
frecventat niciodată școala,
2) 65 cadre didactice din școli defavorizate.
Proiectul propune activități care se vor desfășura în 3
etape de implementare, astfel:
Etapa I – Formare antreprenorială (minim 200 de
persoane);
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate
din fonduri FSE (minim 24 de start-up-uri finanțate și 48 de
noi locuri de muncă);
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și
dezvoltări afacerilor finanțate.
Obiectivul general al proiectului este combaterea
consecințelor marginalizării prin reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din
comunitatea marginalizata non-roma din cartierul Alexandru
cel Bun, Dacia, Galata, Mircea cel Bătrân si promovarea
unei societăți incluzive si coezive.
Proiectul își propune sa dezvolte si sa implementeze o
serie de pachete de acțiuni integrate care sa conducă pe
termen mediu si lung la scăderea numărului de persoane
aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala in comunitățile
marginalizate din cartierele “Dallas”, Cicoare si Cantemir
din municipiul Iaşi, zone care prezinta condiții critice si un
risc major de sărăcie si excluziune sociala. La nivelul
proiectului sunt dezvoltate 6 pachete de activități integrate
menite sa creeze un program pilot de intervenție pentru
reducerea riscului de sărăcie si excluziune sociala pentru
560 de persoane din zonele menționate, din care
aproximativ 60% sunt de etnie roma.

(Sursp: Primărip Municipiului Ipși)
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