RA PORT STA REA SOCIO-ECONOMICĂ A JUDEȚ ULUI IAȘI
2015
CAPITOLUL I: CONTEXTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL AL JUDEŢULUI IAŞI
I.1. Prezentare Generală a Judeţului Iaşi
Situat în partea de nord – est a României, în Podişul Moldovei, Judeţul Iaşi, este mărginit
la v est de râurile Moldov a şi Siret, iar la est de râ ul Prut (care constituie şi gra niţa cu Republica
Moldova).
Având o suprafaţă de 5476 Km2 (2,3 % din suprafaţa României), jude ţul Iaşi se situează
între judeţele medii ca întindere (locul 23 între cele lalte judeţe ale ţării), iar după numă rul
populaţie i (cu 772.348 locuitori – recensământul din anul 2011) ocupă locul al 2-lea pe țară,
după municipiul Bucureşti.
Organizarea administrativ teritorială a judeţului (la 31.12.2011) include 2 municipii
(Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Hârlău, Tg. Frumos şi Podu Iloaiei), 93 comune şi 418 sate;
reşedinţa judeţului este municipiul Iaşi, unul dintre cele mai importante oraşe ale României (cu
290.442 locuitori - re censământul din anul 2011, ocupâ nd locul al 3-lea pe ţară, după
municipiile Bucureşti şi Timişoa ra).
Relieful judeţului este alcătuit din dealuri prelungi (cu înă lţimi cuprinse între 200 şi 593
m) şi v ăi largi, cu şesuri aluv iale extinse, ce aparţin de Podişul Sucev ei, Podişul Bârladului
(Central – Moldov enesc) şi C âmpia Moldov ei.
Clim a este temperat – continentală, cu v ariaţii ale temperaturii între – 36 şi + 40 0C ,
media multianuală fiind de aproximativ + 9,50C.
Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni v ariabile (Prut, Siret, Jijia,
Bahlui etc. ) şi un număr importa nt de la curi, iazuri şi heleştee.
Vegetaţia naturală este specifică silvostepei, cu pă duri de foioase, alte rnând cu
terenuri agricole, pajişti secunda re, zăvoaie de plop şi salcie şi pajişti de ia rbă moale.
Fauna judeţului este reprezentată de specii div erse de a nimale (mistreţul, lupul,
v ulpea, căpriorul, iepurele, vev eriţa, etc.), iar fauna acvatică este favorabilă creşterii crapului,
bibanului, clea nului şi somnului.
Resursele naturale ale judeţului sunt reprezentate de roci şi materiale de construcţii
de interes local (calcare, gresii, argile, nisipuri, pietrişuri) şi ape minerale cu valenţe
terapeutice şi de consum ; solurile judeţului prezintă o gamă variată, determinată de
diversitatea relief ului şi condiţii climatice neuniforme (ce rnozionuri, soluri cenuşii, brune şi
aluv iale), mare parte din acestea fiind e rodate sau pre zintă pericol de eroziune.
I.2. Scurt istoric al Judeţului Iaşi
▪ Istoria Iaşului este marcată de numeroase monumente şi v estigii arheologice. Săpăturile
arheologice au scos la iveala una dintre cele mai strălucitoare culturi neolitice din Europa faimoasa cultură C ucuteni (5000-4500 î.Hr.);
▪ “Oraşul celor şapte coline", compa rat în 1691 de italianul Marco Bandini ca fiind "O nouă
Romă", Iaşul a fost ate stat prima dată într-un document din secolul al XV-lea, emis de către
A lexandru cel Bun (1400-1432), prin care acorda priv ilegii comercia le negustorilor polonezi din
Lv ov . Istoria oraşului este, însă, m ult mai v eche.
▪ Numele oraşului este strâns legat de aşa num ita "pe rioadă de aur" a culturii româneşti. Multe
personalităţi a u tră it, au studiat, au lucra t sau au creat în Iaşi, oraş considerat "capitala culturii
şi spiritualităţii româneşti" ;
▪ 1400: este atestată docume ntar aşezarea Iaşi;
▪ 1564: Iaşul devine capitală dom nească;
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▪ În secolul al XVI-lea, Despot V odă inaugurează în Iaşi "Şcoala latină de la C otnari", instituţie
care a promov at studiile de latină nu numai în Iaşi şi în întreaga Moldov ă, ci în întreg spaţiul
românesc;
▪ 1641: la Iaşi se înfiinţează "A cademia V asiliană" şi prima tipografie din Moldov a, în timpul
domniei lui Vasile Lupu (1634 - 1653);
▪ 1646: Mitropolitul Varlaam publică la Iaşi "C azania" sau "C arte românea scă de înv ăţătură”; tot
în acest an apare primul cod de le gi în limba română ;
▪ 1679: Dosof tei tipă reşte la Iaşi traducerea din limba greacă a " Liturghie rului";
▪ 1831: domnitorul Mihalache Sturdza înfiinţează “Spitalul Milita r de Urgenţă”, primul Spital
Militar înf iinţat în Principatele R omâne, unitate sanitară operativ ă care se poate mândri cu o
funcţionare ne între ruptă în toată această perioadă ;
▪ 1835: la Iaşi este înfiinţată "Academia Mihăileană";
▪ 1836: se înfiinţează Conserv atorul F ilarmonic Dramatic din Iaşi;
▪ 1860: este înfiinţată Universitatea „A l. I. Cuza”;
▪ 1863: se constituie Societatea cultural-lite rară "Junimea" în cadrul că reia s-au afirmat cele ma i
mari personalită ţi ale culturii româ neşti: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, C ostache Negruzzi, Ion
C reangă, A D Xenopol, V asile Alecsandri, Ioan Slav ici, Ion Luca C aragiale şi alţii.

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVELUL
JUDEŢULUI IAŞI ÎN ANUL 2015 COMPARATIV CU 2014 (date operative)
Dinamica principalilor indicatori economico-sociali la niv elul judeţului Iaşi, în anul 2015 faţă
de 2014, com parativ cu datele medii pe ţară (în procente), se pre zintă astfel:

Nr.
crt.

Indicatori

1 Indicii prod ucţiei in du stri ale
2 Indicii valorici ai cifrei de afaceri di n indu stri e
3 Co merţul in ter naţional cu bun uri (12 luni )
- Expor turi FOB
- Imp orturi CIF
4 Efecti vul salariaţilor din econo mi e – total ( la
31. 12.), din car e:
- agri cultură , silvi cultură, pi scicul tur ă
- indu stri e + co nstrucţii
- comerţ, servi cii şi alte activităţi
5 Câştig uri salari al e medii lunar e (lu na decembri e)
- brute
- nete
6 Nu mărul şo merilor înr egi straţi – total (lun a
decembrie)
7 Nu mărul mediu al p en sio narilor d e asi gur ări
so cial e de stat (tri m. I V)
8 Pen sia medie lun ară - asigur ări so cial e de stat
(tri m. IV)

TABELUL NR.1
În procente 2015/2014
România Judeţul Iaşi
105, 8
102,7
107, 8
102,4
104,1
107,6

104, 9
119, 6

103,3
104,6
103,3
103,3

101, 6
90, 0
99, 8
102, 9

113,5
113,3

117, 9
117, 7

91,2

89, 0

99,9

100, 1

105,0

105, 0
2

9 Au toriz aţii de con struire clădiri reziden ţial e
10 Locuinţe terminate – to tal din care:
- urban
- rural
11 Mi şcarea n atural ă a popul aţi ei
- născuţi vii
- deced aţi (total)
- căsătorii
- divor ţuri
- decedaţi s ub 1 an

103,8
104,5
107,3
101,6

121, 8
164, 0
384, 9
109, 9

95,8
102,4
106,2
116,0
91,4

92, 4
105, 2
106, 5
105, 7
87, 7

Ev oluţia acestor indicatori (în mărime absolută), atât pentru România, cât şi pentru judeţul Iaşi
în anii 2014 şi 2015, este redată în tabelul nr. 2.
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EVOLUŢI A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCI ALI ÎN ANII 2014 ŞI 2015
TABELUL NR.2
Indicat ori
Exporturi FOB
Importuri CIF
-Sold (FOB – CIF)
Efectiv ul sal ariaţilor din economie
- agricultură ,silv icultură, pi sci cultură
- industrie + construcţii
- serv icii
Câştiguri sal ari ale medii - lunar e brute
-nete
Numărul şomerilor înregistr aţi
- Rata şomaj ului înregistrat
Numărul mediu pens ionari/ AS S
- Pensia medie lunară / ASS
Autorizaţii c lădiri rezidenţiale
Locuinţe terminate
- urban
- rural
Mişcare a natural ă a populaţiei
- născuţi v ii
- decedaţi – total
- spor natural
- căsătorii
- div orţuri
- deced aţi su b 1 an

UM

Perioada

mil.euro
mil.euro
mil.euro
mii.pers
.
mii.pers
.
mii.pers
.
mii.pers
.
lei

1.I-31. XII
1.I-31. XII
1.I-31. XII
31.XI I

lei
mii
pers.
%
mii
pers.
lei
număr
număr
număr
număr
număr
număr
număr
număr
număr
număr

România
201 4
524 58, 7
585 21, 5
-6062, 8
442 3,3

201 5
545 97, 1
629 65, 5
-8368, 4
457 1,4

31.XI I

97,6

102, 1

31.XI I

163 8,9

169 3,8

31.XI I

268 6,8

277 5,5

XII

258 2

293 0

XII
31.XI I

186 6
478, 3

211 4
436, 2

31.XI I
trim. IV

5,4
469 0

4,9
468 3

trim. IV
1.I.-31 .XII
1.I.-31 .XII
1.I.-31 .XII
1.I.-31 .XII

844
37672
44984
23154
21830

1.I-31. XII
1.I-31. XII
1.I-31. XII
1.I-31. XII
1.I-31. XII
1.I-31. XII

195 612
254 791
-59179
118 075
27188
163 4

Judeţul Iaşi

%
104, 1
107,6
X

Dif.±
213 8,4
444 4,0
X

103,3

148,1

104,6

4,5

201 4
727,2
616,8
+110,4
147,8

201 5
762,6
737,5
+25,1
150,2

4,0

3,6

43,5

43,4

100,3

103,2

229 0

269 9

165 7
14,6

195 0
13,0

5,0
147,6

4,4
147,8

%
104, 9
119, 6
X

Dif. ±
35,4
120, 7
X

101, 6

2,4

90,0

-0,4

99,8

-0,1

102, 9

2,9

117, 9
117, 7

409
293

89,0
88,0

-1,6
-0,6

103,3

54,9

103,3

88,7

113,5
113,3

348
248

91,2
90,7

-42,1
-0,5

886
39112
47017
24842
22175

99,9
105, 0
103,8
104,5
107,3
101,6

-7
42
144 0
203 3
168 8
345

827
177 4
184 9
364
148 5

868
216 1
303 3
1401
163 2

100, 1
105, 0
121, 8
164, 0
384, 9
109, 9

0,2
41
387
118 4
103 7
147

187 372
260 997
-73625
125 454
31527
149 3

95,8
102,4
X
106,2
116,0
91,4

-8240
620 6
X
737 9
433 9
-141

925 6
859 0
+666
517 7
104 6
73

855 5
903 7
-482
551 1
110 6
64

92,4
105, 2
X
106, 5
105, 7
87,7

-701
447
X
334
60
-9
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I.

Com entarii asupra evoluţiei principalilor indicatori economico-sociali ai
judeţului Iaşi comparativ cu datele m edii pe ţară

Dinam ica producţiei industriale pe ansamblul României şi în jude ţul Iaşi, atât
în expresie fizică cât şi valorică, a avut o ev oluţie pozitiv ă în anul 2015 faţă de 2014
(+2,7% respectiv +2,4% ) pe total ţară, iar în judeţul Iaşi (+5,8% şi respectiv +7,8%);
Exporturile şi im porturile pe total ţară au înregistrat creşteri (+4,1% şi
respectiv +7,6%), în timp ce în judeţul Iaşi exporturile au crescut în anul 2015 faţă de
anul 2014 cu 4,9% , iar importurile cu 19,6%, soldul balanţei comerciale a judeţului
(exporturi–importuri) a fost pozitiv (+25,1 mil. euro);
Efectivul de salariaţi din economie a cunoscut o creştere pe total ţa ră (+148,1
mii persoa ne), iar în judeţul Iaşi numărul de sala riaţi a crescut (în luna decembrie 2015
comparativ cu decembrie 2014) cu 2384 persoane ; reduceri s-a u înregistrat în agricultură
(-369 persoane ), în industrie şi construcţii (-84 pe rsoane), în timp ce creşteri au fost în
judeţul Iaşi în domeniul serv iciilor (+2837 persoane );
Câştigurile salariale medii (brute şi nete ) din luna decembrie 2015 au înre gistrat
creşte ri, atât pe total ţară cât şi în judeţul Iaşi, cu spe cifica rea că niv elul acestora în
judeţul Iaşi a fost mai mic cu cca. 8% faţă de media pe ţară;
Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului au înregistra t scăderi în luna
decembrie 2015 fa ţă de de cembrie 2014, atâ t la nivel naţional cât şi la niv elul judeţului
Iaşi;
Numărul autorizaţiilor pentru construcţii eliberate în 2015 a crescut
comparativ cu anul precede nt, atât pe ţară cât şi în jude ţul Iaşi (unde creşterea a fost mai
accentuată); numă rul locuinţelor terminate a înregistrat o ev oluţie ascende ntă atât pe
total ţară (+4,5%), cât şi în judeţul Iaşi (+64,0%).
Mişcarea naturală a populaţiei (ev oluţia principalelor fenomene demografice),
prezintă de asemenea, anumite particula rităţi astfel: numărul total de naşteri a scăzut în
2015 faţă de 2014, iar numărul de de cese a crescut. În România sporul natural este
negativ încă din anul 1992, în timp ce în judeţul Iaşi acesta a fost mereu pozitiv până în
anul 2015 când a fost negativ . A tât pe total ţa ră cât şi în judeţul Iaşi, numărul că sătoriilor
şi al divorţurilor a crescut în anul 2015 compa rativ cu anul 2014.
II. Evoluţii sectoriale
1 . Structura principalelor activităţi econom ice din judeţul Iaşi (în anul 2014) –
după numărul de unităţi, cifra de afaceri, investiţii şi numărul de salariaţi

Activ ităţi

Unit ăţi
ec onomic e
activ e
Număr

%

Cif ra de afaceri

Mil.lei

%

Inv estiţii brute

Mil.lei

%

Nu măr de
salari aţi
Persoane

%

Total
- indu stri e
con strucţi
i
- co mer ţ
- serv icii

14691
1472
1315

100, 0
10, 0
9,0

23689
7203
1864

100,0
30,4
7,9

1743
443
401

100, 0
25, 4
23, 0

113728
30685
12300

100,0
27,0
10,8

5752
6152

39, 1
41, 9

10104
4518

42,6
19,1

246
653

14, 1
37, 5

26179
44564

23,0
39,2

Principalele consta tări:
comerţul deţine ponde rile cele mai importante la numărul de unităţi (39,1% ) şi cifra
de afaceri (42,6% ), în timp ce investiţiile din acest dome niu re prezintă doa r 14,1%
(ponderea cea mai mică);
industria, cu 10% din numărul de unităţi şi 27% din numărul de salariaţi, contribuie
cu peste 30% la cifra de afaceri şi peste 25% la v olumul de inv estiţii din judeţ;
construcţiile au o reprezentare re lativ echilibrată la numărul de unită ţi, cifra de
afaceri şi numărul de salariaţi (8-11%), ocupând o pondere însemnată la v olumul
investiţiilor (23%);
serv iciile comerciale ocupă ponde ri importante la numărul de unită ţi (41,9%),
investiţii (37,5%) şi numă rul de salariaţi (39,2% ), în tim p ce la cifra de afa ceri
contribuie cu cca.19%.

Structura cifrei de afaceri din industrie

Structura cif rei de af aceri din industrie realizată în anul 2014 com parativ cu anul 2010
prezintă următoarea ierarhizare:
1. industria alimentară 11,7% (16,3% în anul 2010);
2. industria uşoară 8,5% (8,4% în anul 2010);
3. maşini şi echipamente 30,3% (11,5% în anul 2010);
4. industria chimică 12,2% (14,1% în anul 2010);
5. industria metalurgică 7,3 (7,3% în anul 2010);
6. energie electrică, termică, gaze şi apă 10,2% (14,6% în anul 2010).
7. alte ramuri industriale 19,8% (27,8% în anul 2010)

2. Exporturile FOB realizate în judeţul Iaşi în anul 2015 au f ost de 762587 mii euro, cu
4,9% mai mari decât în anul 2014 (+35385 mii euro), iar importurile CIF au însumat
737521 mii euro, cu 19,6% (+120741 mii euro) mai mari comparativ cu anul 2014. În
anul 2015 a f ost înregistrat un excedent comercial de 25066 mii euro (+110421 mii
euro în 2014).

Valoarea exporturilor şi importurilor către şi din ţări ale Uniunii Europene au
însumat, în anul 2015, 481871,01 mii euro (63,19% din total), respectiv 513406,59 mii
euro (69,61% din total).
Ţările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor din anul 2015,
(reprezentând 55,28% din total exporturi) au f ost: Coreea de Sud (21,02%), Germania

(11,79%, Franţa (10,43%), Polonia (6,61%) şi Marea Britanie (5,43%), iar în derularea
importurilor (reprezentând 54,80% din total importuri) au f ost: Germania (15,30%),
Franţa (13,81%), Italia (10,76%), R. Moldov a (8,61%) şi Turcia (6,32%).
Ex port
Coreea d e Sud
Germania
Fran ţa
Polo nia
Marea Britani e
Belgi a
India
Cehi a
Ungaria
Italia
Sp ani a
Republic a
Moldova

Imp ort
2014

2014

2015

21, 6
7,7
12, 4
1,7
5,7
4,6
3,6
3,5
2,2
3,8
4,8

21, 0
11, 8
10, 4
6,6
5,4
5,3
5,3
5,1
4,1
3,7
3,5

0,2
14, 8
12, 2
2,0
2,2
3,8
1,0
1,9
2,7
13, 7
3,5

2015
0,5
15, 3
13, 8
2,0
2,4
3,6
1,1
1,5
2,3
10, 8
4,5

2,7

2,1

5,6

8,6

Structura exporturilor şi a importurilor realizate de unităţile din judeţul Iaşi în anul 2015 pe
principalele grupe de produse se prezintă astf el:
Grupe de produs e
Tot al
- produ se agro alimentare , b ău turi, tutun
- produ se al e industriei chi mice
- produ se textile, în călţăminte
- metal e co mun e şi articol e din metal
- maşini, aparate, in stru mente şi
echipamente
- mijloace de transport
- alt e produs e

Ex porturi

Imp orturi

Mii euro
762587
22793
48858
87805
69052

%
100, 0
3,0
6,4
11, 5
9,1

Mii euro
737521
39054
84297
73168
117057

%
100, 0
5,3
11, 4
9,9
15, 9

465388

61, 0

310705

42, 1

22571
46120

3,0
6,0

50336
62904

6,8
8,6

Pe grupe de produse, în anul 2015, ponderi mai im portante în structura exporturilor şi
importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (61,0% la export şi 42,1% la
import), metale c omune şi articole din acestea (9,1% la export şi 15,9% la import), produse
ale industriei uşoare (11,5% la export şi 9,9% la import) şi produse ale industriei chimice
(6,4% la export şi 11,4% la import).

Exporturile şi importurile realizate de unităţile economice din judeţul Iaşi, în pe rioada
2010 - 2012, au înregistrat, o evoluţie crescătoa re, v aloarea importurilor de păşind v aloarea
exporturilor; soldul bala nţei de comerţ exterior a fost negativ .
În cursul anului 2013 s-a înregistrat o scădere la importuri, v aloarea exporturilor
depăşind-o pe cea a importurilor, soldul balanţei de comerţ exterior fiind pozitiv, tendinţă care
s-a păstrat şi în anii 2014 şi 2015.
3 . Num ărul de salariaţi şi câştigurile salariale
Efectivul de salariaţi din judeţul Iaşi la sfârşitul anului 2015 a fost de 150191 pe rsoane,
înregistrând o cre ştere faţă de 2014 (+2384 persoane), aceasta provenind din activ ităţile de
serv icii (+2837 persoane ), în timp ce în agricultură, în industrie şi construcţii s-a înregistra t o
scădere de 369 pe rsoane, re spectiv 84 persoane.
Câştigurile sala riale medii lunare brute din judeţul Iaşi în luna de cembrie 2015 au fost de
2699 lei, iar cele nete 1950 lei, în creştere faţă de decembrie 2014 cu 17,9 %, respectiv
17,7% .
Comparativ cu media naţională, se menţine o diferenţă în minus de cca. 8 % , atât la
salariile brute cât şi la cele nete.

4. Şomajul

Numărul şomerilor înre gistraţi în judeţul Iaşi a scăzut de la 14612 persoane în decem brie
2014 la 13026 pe rsoane în decembrie 2015, rata şomajului în această pe rioadă scăzând de la
5,0% la 4,4% (ca niv el fiind sub rata medie a şomajului pe ţară, care a fost 5,4% în
decembrie 2014 şi re spectiv 4,9% în decembrie 2015); rata şomajului a fost mai mare la
bărbaţi decât la feme i, în toată perioada analizată (a tât pe total ţa ră, cât şi pentru judeţul
Iaşi).
5 . Indicii preţurilor de consum şi rata inflaţiei
Rata inflaţiei în anul 2015 faţă de 2014 (decembrie/decembrie) a fost de -0,93%
(mărfuri alimentare – 6,20 % ; mărfuri nealimenta re +1,95 %; servicii +2,41 % ).
Comparativ cu luna octombrie 1990 (când a înce put a cţiunea de libera lizare a preţurilor
în România ), în decembrie 2015 preţurile de consum au crescut în medie de 4028 ori (mărf uri
alimentare = 2688 ori; mărfuri nealimentare = 4587 ori; se rv icii = 7820 ori).
Comparând indicii de creştere a salariilor nete cu indicii de creşte re a preţurilor de
consum după octombrie 1990, rezultă o creştere a câştigurilor salaria le reale pe total ţară
astfel:
decembrie 2015/decembrie 2014
decembrie 2015/octombrie 1990

117,7/99,07 = 118,8%
6432 / 4028 = 159,7 %

6 . Investiţii – construcţii – locuinţe
Num ărul autorizaţiilor de construcţii eliberate în judeţul Iaşi în anul 2015 (2161) a
fost mai mare cu 21,8% comparativ cu 2014; în aceeaşi perioa dă au fost finaliza te 3033
locuinţe (+64,0%), din care 1401 în mediul urban (+284,9 %) şi 1632 în mediul rural (+9,9
%).
7. Num ărul societăţilor comerciale cu participare străină la capitalul social
subscris înregistrate în judeţul Iaşi în anul 2015 a fost mai mare decât în 2014 (180 faţă de
148), valoarea capitalului social subscris în monedă naţională fiind de 896,4 mii lei (+150, 3%),
aportul în valută fiind de 225,4 mii dolari SUA, respectiv 201,9 mii euro (+113,9 % şi
respectiv +149,9% ).
8. Produsul intern brut realizat în judeţul Iaşi în a nul 2013 a însumat 19668,3 mil. lei
(+2081,7 mil. lei comparativ cu 2012), contribuţia judeţului la PIB-ul naţional fiind de 3,0 %
(Iaşul situându-se pe locul 7 între celelalte judeţe ale ţării, după municipiul Bucureşti şi
judeţele C onstanţa, Timiș, C luj, Prahova și Braşov ).
În ceea ce priv eşte ponderea principalelor activităţi economico – sociale la rea lizarea PIBului în anul 2013 situaţia se prezintă astfel:

Total
Ag ricultur ă, silvicultură, pisci cultură
Industrie
Construcţii
Comerţ + ser vicii
Administraţie public ă + înv ăţăm ânt +
sănăt ate

România
100, 0
5,4
25, 2
7,0
52, 4

Jud.I aşi
100, 0
4,0
17, 0
7,6
57, 0

10, 0

14, 4

9. Populaţia şi fenomene le demografice
Principalele fenomene demografice din anul 2015 comparativ cu 2014:
natalitatea - în scădere (România + Jud. Iaşi) (-4,2% , respectiv -7,6 % )
mortalitatea - în creşte re (Româ nia + Jud. Iaşi) (+2,4%, respectiv +5,2 %)
sporul natural negativ – în creşte re (România + Jud. Iaşi)
căsătorii – în creştere (România + Jud. Iaşi) (+6,2%, respectiv +6,5 %)
div orţuri – în creştere (România + Jud. Iaşi) (+16,0% , respectiv +5,7 % )
Populaţia după domiciliu, la 1 iulie a scăzut în anul 2015 faţă de 2014 în majoritatea
judeţelor Româ niei (33 judeţe şi Municipiul Bucureşti) şi a crescut în 8 judeţe printre
care şi jude ţul Iaşi (+ 11,1 mii persoane ).
cauzele scăderii populaţiei României în ultimii 20 de ani:
70 % - datorită migraţiei e xte rne
30 % - datorită re duce rii natalităţii
b) – ierarhizarea judeţelor României după numărul populaţiei (peste 700 mii loc.)
- Bucureşti
- Iaşi
- Prahova
- Constanţa
- Bacău
- Suceava
- T imiş
- Cluj
- Dolj

2101 mii pe rs.
913 mii pers.
811 mii pers.
770 mii pers.
747 mii pers.
742 mii pers.
741 mii pers.
721 mii pers.
701 mii pers.

c) – ierarhizarea oraşelor m ari (peste 200 mii loc.)
- Bucureşti
- Iaşi
- T imişoara
- Cluj – Napoca
- Constanţa
- Craiova
- Galaţi
- Braşov
- Ploieşti
- Oradea
- Brăila

2101 mii pe rs.
359 mii pers.
333 mii pers.
322 mii pers.
318 mii pers.
306 mii pers.
305 mii pers.
291 mii pers.
234 mii pers.
223 mii pers.
212 mii pers.

10. Ponderea şi locul judeţului Iaşi la principalii indicatori economico – sociali în anii
1990 şi
2014 se pre zintă astfel:
TA BEL NR. 3

Ponderea (%)

Locul judeţului

199
0

201
4

199
0

201
4

Suprafaţa totală
Populaţia ocupa tă (la 31.XII)
Numărul mediu al sa lariaţilor
Numărul şomerilor (la 31. XII)

2,3
3,4
3,0
...

2,3
3,3
3,1
3,1

23
4
8
…

23
6
8
31

C âştigul salarial nom inal mediu net
F ondul de locuinţe
Locuinţe te rminate

3,2
3,2

3,6
4,1

30
6
8

8
4
7

Lungimea totală simplă a re ţelei de
distribuţie a ape i potabile
Lungimea totală simplă a
conductelor de cana lizare publică

2,3

2,8

16

13

3,6

3,3

6

9

Lungimea totală simplă a re ţelei de
distribuţie a ga zelor
Spitale

2,0

2,6

14

14

4,7

6,8

2

3

Paturi în spitale
F armacii
Sector public
Sector priv at
Medici
Sector public
Sector priv at
Stomatologi
Sector public

4,6

5,7

2

2

3,8
...

4,4
6,2

3
...

4
2

4,4
...

5,8
5,2

3
...

3
4

4,5

7,4

3

3

...

5,7

...

4

4,1
...
3,6
4,0
14,1
4,7
2,6
2,7

4,8
5,0
3,8
4,4
10,2
4,8
2,6
2,7

3
...
4
2
2
2
17
17

2
3
2
2
3
2
17
17

2,7

2,9

16

16

Sector priv at
Personal sanita r mediu
Sector public
Sector priv at
Unităţi de învăţământ
Elevi înscrişi
Studenţi înscrişi
Personal didactic
Suprafaţa agricolă
Suprafaţa arabilă
Suprafaţa cultiv ată cu principalele
culturi:
Total

Ponderea (%)

Locul judeţului

199
0

201
4

199
0

201
4

Grâu şi secară
Porumb
C artofi
Legume
Producţia totală a principa lelor culturi:
Grâu şi secară
Porumb boabe

2,8
3,3
3,4
2,6

1,8
3,9
4,3
4,4

15
12
10
15

19
5
7
6

2,5
3,0

1,6
3,9

16
13

20
8

C artofi
Legume
Producţia de struguri
Producţia de f ructe
Numărul animalelor:

3,8
2,9
6,1
3,8

4,0
4,3
7,1
3,0

8
15
6
7

8
7
3
14

3,6
2,9
3,0

3,5
2,6
2,6

3
10
9

6
14
14

V aloarea producţie i ramurii
agricultură:
Total
Vegetală
Animală

3,2
3,1
3,4

3,1
3,4
2,4

7
11
3

9
7
20

Serv icii agricole
Tractoare agricole fizice
Societăţi comerciale activ e
Micro (0 - 9 salariaţi)

...
2,2
...
...

1,9
2,2
2,9
2,9

15
21
8
8

Mici (10 - 49 salariaţi)
Mijlocii (50 - 249 salariaţi)
Mari (peste 250 salariaţi)
Unităţi de cazare turistică

...
...
...
1,0

3,1
2,5
2,6
1,3

...
22
...
...
...
...
...
...

C apacitatea de cazare turistică
existe ntă
Turişti cazaţi

1,0

1,3

25

21

1,7

2,3

19

13

Bovine
Porcine
Ovine

Sursa de informații pentru capitolul I:
- Direcția Județeană de Statistică Iași

8
11
10
25

CAPITOLUL II : INFRAST RUCTURA JUDEȚ ULUI IAȘI
II.1. Infrastructură rutieră
II.2. Infrastructura de cale ferată
II.3. Infrastructură aeroportua ră.
II.4. Infrastructură de apă-canalizare.

Drumuri publice (total) la sfârşitul anului 2010 : 2 374 km
• drumuri naţionale : 347 km
din care:
• drumuri europene: 161 km
• drumuri judeţene şi com unale: 2 016 km
• lungimea podurilor: 4 744 m
Judeţul este stră bătut de un drum european E85 (Suceav a-Bucure şti) în partea de nord-v est
şi de 4 drumuri naţionale:
• Roman – Tg. F rumos – Botoşani
• V aslui – Iaşi – Bălţaţi
• Iaşi – Ungheni – Chişinău
• Iaşi – Tg.F rumos – Paşcani
Direcţia Judeţeană de Adm inistrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi are în
administrare o reţea de drumuri judeţene de 1035,37 km.
C omunele judeţului Iaşi dispun de cel puţin două drumuri clasificate de acces la reţeaua
rutieră ,din ca re cel puţin unul clasif icat la grad de drum judeţea n.
Master Planal reţelei de drumuri judeţene şi comunale în judeţul Iaşi .
O biective specifice:
Îmbunătăţireaa ctiv ităţiideadministra readrumurilorlocale (judeţeneşicom unale)şiapodurilorşipod
eţelorafere nte;
- Ameliorareastăriitehniceareţeleidedrumurijudeţene şicomunale;
- Prioritizareainvestiţiilorîninfrastructurarutierălocalăşiutilizareaeficientăaresurselorf inanciare ;
-F undamentarea Strategiei de Dezvoltare Econom ică şi Socială a Judeţului Iaşi 20142020 (finalizare trimestrul I 2014 ) şi a Strategiei de Dezv oltare a Regiunii Nord-Est pentru
perioada 2014–2020–identificarea proiectelor strategice la nivelul judeţului şi a Regiunii NordEst.
II.2 . Infrastructura de cale ferată
Judeţul Iaşi este străbătut de o reţea de cale fe rată de 290 km, din care 137 km
electrificată.
Din totalul liniilor de cale fe rată în exploatare, 274 km sunt cu eca rtament normal:
• itinera rii principale: accele rat Bucureşti – Iaşi –C hişinău
• staţii im porta nte: Iaşi, Podu Iloaiei, Paşcani, Hârlău

II.3 Infrastructură aeroportuară.
R.A. A erportul Iasi şi-a sta bilit ca obiectiv ul general dezv oltarea unei ae rogă ri mode rne,
perfect funcţională, adaptată şi compatibilă cu standa rdele impuse de operatorii aerieni şi de
evoluţia tehnologiei la nivel global, iar ca obiective specifice:
- Intărirea capacităţii instituţionale si îmbunătăţirea culturii organizaţionale la niv elul
A eroportului Iaşi prin prom ovarea culturii manageriale avansate, bazate pe creşterea v alorii şi
performa nţelor resurselor umane.
- Intensif icarea activ ităţii A eroportului Iaşi şi a orga niză rii eficiente a tuturor re surselor
existe nte, în v ederea câştigării unei noi cote de piaţă, a creşterii cif rei de aface ri şi a
v alorificării pote nţialului de dezv oltare al zonei.
- Promov area imaginii şi a prestigiului Aeroportului Iaşi, în v ederea pă stră rii clienţilor actuali şi
a atrage rii de noi clie nţi din piaţa concurenţială, prin încadrarea în dezv oltarea unitară a
Iaşului şi a Regiunii Nord- Est.
Potriv it ultimei Hotărâri a C onsiliului Judeţean Iasi nr.355/15.12.2015 privind rectifica rea
Bugetului de V enituri si Cheltuieli pe ntru Serv iciul de Intere s Economic General ( S.I.E.G.) ;
Programul de inv estitii, dota ri şi sursele de finanţare ale Regiei A utonome Aeroportul Iasi,
cuantumul com pensatie i pentru ducerea la indeplinire a obligatie i de serv iciu de interes
economic general, pe anul 2014 si estima ri 2015-2016 şi Hotărârea Consiliului J udeţean Iasi
nr. 209/26.08.2015 priv ind rectifica rea Bugetului de V enituri si C heltuieli pentru A ctivitatea
economică (A .E) al R.A . A eroportul Iasi, pentru a nul 2015 şi e stimări 2016-2017, indicatorii
aprobati se prezintă astfel :
INDICATORI
Venituri pentru activitatea curenta, din care:

aprobat prin B.V.C.
17.6 77.000

venituri din servicii prestate

5.190.0 00

venituri din transfer-compensatie

4.840.0 00

alte venituri din exploatare

7.487.0 00

venituri finaciare
Venituri pentru activitatea investitionala, din care:
1)surse proprii, din care:
a) activitatea de baza
b) fonduri speciale, din care:

160.000
165.004 .580
11.3 36.500
1.011.9 50
10.3 24.550

b1 fond securittae

4.012.8 60

b2) fond dezvoltare

6.311.6 90

2) alocatii de la buget C.J. Iasi din care :
-excedent Consiliul Judetean Iasi
- Proiectele cu finantare din fonduri exterene nerambursabile(FEN)

153.668 .08 0
6.068.4 90
147.599 .59 0

Cheltuieli pentru activitatea curenta

17.6 77.000
6.940.0 00

a) cheltuieli cu bunuri si servicii

450.000

b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate

4.840.0 00
c) cheltuieli de personal

4.907.0 00

d) alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli pentru investitii

320.000
106.598 .190

INDICATORI
Venituri pentru activitatea curenta, din care:

aprobat prin B.V.C.
1.35 7.0 00

Venituri din servicii prestate

0

Din redevente si chirii

680.000
677.000

Alte venituri, inclusiv amenzi si penalitati
Cheltuieli
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

597.000
99.0 00
350.000

Cheltuieli cu personalul

73.0 00

Alte cheltuieli de exploatare

75.0 00

Cheltuieli financiare

C u sprijinul compartimentului de marketing şi juridic şi în anul 2015 au fost atraşi noi
clienţi pentru prestrea serv iciilor de închiriere spaţii publicitare, comerciale, etc , dar s-au
desfăşurat şi activ ităţi conexe aviaţiei civile pentru deschiderea de noi rute către Paris,
Munchen, Istambul, A stfel, după Tarom şi Blue Air, începând cu 1 iulie 2016, Wizz Air, cea mai
mare companie low cost din Europa C entrala şi de Est, v a introduce cinci rute noi de la Iasi spre
Bologna, C atana, La rnaca, Roma Ciampino si Tel A viv, iniţial cu o f recv enţă de doua zboruri
săptămânale, cu excepţia cursei Iasi-Bologna care v a fi operată de trei ori pe săptămână, iar
operatorul Blue A ir v a opera în 2016 noi destinaţii precum Baercelor, Bruxelles, Koln.
În cadrul se rv iciului de securitate aeroportua ra s-au realizat activ ităţi ce duc la asigurarea
securităţii zborului şi a pasagerilor , precum :
- achiziţia unui echipament ETD;
- achiziţia de cabine pentru agenţi pază;
- echipament de control şi management al sistemului de parcare cu pla ta automată în cadrul RA
A eroportul Iasi.
În data de 12.11.2015 s-a incheiat contra ctul de finantare pentru proiectul „Dezv oltarea si
moderniza rea A eroportului International Iasi-e xtras din SF , in vederea executa rii pa rtiale a
obiectiv ului Modernizare Modul 1-Etapa intermediara-Pista 2400m - extinde re suplimentara
platforma pa rca re aeronav e si termina l pasage ri ,, cod SMIS 54513.

În cadrul proiectului cu fina nţare nerambursabilă cele trei obiectiv e au fost terminate şi
receptionate cu încadrare în terme nele asuma te prin contractul de finanţa re, până la data de
31.12.2015.
A eroportul din Iasi a fost selectat ca studiu de caz pozitiv, de real succe s, în av iaţia
mondială, prin evoluţia spectaculoasă pe ca re a cunoscut-o în ultimii trei ani şi v izibilitatea pe
care şi-a creat-o, conectând Iasul cu oraşe importante din toată lumea. Iar recunoaşterea
publică, la nivel mondial, a rezultatelor remarca bile inre gistrate de A eroportul International Iasi
v ine, in acest moment, chiar din partea O rganizatiei Internationale de Av iatie Civ ila, o v este în
premieră pe ntru Romania, şi cu atât mai mult pentru orasul Iasi.
A eroportul International Iasi a fost inv itat să participe la Forumul de Av iatie Mondiala
2015, ca re se doreste a f i cel mai ma re forum organiza t v reodata de ICAO , Aeroportul Iasi fiind
singurul aeroport din Europa, care se bucură de acest priv ilegiu. Acela de a fi prezentat drept
exemplu pozitiv de dezv oltare, prin strategii corecte şi v iabile pentru o afacere profitabilă, într-o
perioada scurta de timp.
Dacă rezultatele trime strului III al anului 2015 a rătau deja te ndinţa obţinerii profitului
contabil, rezultatele lunilor octom brie si noiembrie şi estimatul deja întocmit pentru luna
decembrie 2015 indică obţine rea profitului contabil pe ambele paliere de activ itate
aeroportuară : profit contabil în cadrul activităţii e conomice ae ronautice şi profit contabil în
cadrul a ctiv ităţii economice non aeronautice.
C onform stategiei de dezvoltare a Aeroportului Iasi, exe rciţiile financia re ale pe rioadelor
2016/2017, vor consemna modificări semnifica tiv e faţă de perioadele precedente.

II.4 . Infrastructură de apă-canalizare.
S.C. APAVITAL S.A
G radul de conectivitate a populaţiei la reţeaua de apă şi canalizare
Localitatea
Municipiul Iasi
CL Aroneanu
CL Bârnova
CL Ciurea
CL Holboca
CL Horleăti
CL Leţcani
CL Miroslava
CL Rediu
CL Tomeăti

CL Valea Lupului
CL Andrieăeni
CL Bivolari
CL Dăgâţa
CL Fântânele
CL Golăieăti
CL Gorban
CL Ipatele
CL Mironeasa
CL Moăna
CL P lugari
CL Prisăcani
CL Probota

2012

Număr locuitori
2013 2014

309.63 290.42 287.66
1
2
6
3.010 3.402 3.337
4.405 5.782 5.782
10.769 11.640 11.417
12.539 11.971 11.741
2.926
6.385 6.497 6.372
11.958 11.729
4.344 4.577 4.489
12.337 11.051 10.839
4.564

4.982

4.886

4389
4.466

4.177
4.030
4.599
2.138
3.732
2.879
1.865
4.521
1.767
3.615
3.254

4.097
4.100
4.511
2.097
3.660
2.824
1.829
4.434
1.767
3.545
3.192

3.987
2.911
2.012
1.870
3.275
3.434

Grad conectivitate APĂ
2015
2012 2013 2014
Metropolitană Iaăi
82,77 88,2%
89,4% 88,5%
%
73,5% 70,7% 76,9% 83,5%
59,4% 51,6% 56,3% 61,6%
24,6% 25,0% 30,2% 35,0%
45,1% 60,6% 63,9% 63,6%
23,3% 17,6%
54,0% 57,5% 61,2% 64,0%
19,3% 34,1% 47,1%
31,1% 45,5% 58,2% 66,0%
63,23 77,7%
11.051
80,5% 80,4%
%
95,4%
5.628 92,53
98,8% 100,0
%
%
Secţia Centre Comunale
4.177 47,3% 50,0% 51,7% 55,9%
4.180 36,9% 42,1% 42,7% 43,0%
4.599
4,0% 4,9%
5,4%
2.138
13,3% 15,9% 21,0%
3.732 36,2% 39,0% 39,9% 34,1%
2.879 49,7% 54,7% 57,3% 58,1%
1.865 20,0% 25,1% 26,9% 29,8%
4.521
0,0% 3,0%
7,2%
1.767 26,0% 34,5% 36,0% 40,9%
3.615 28,1% 25,5% 26,1% 25,5%
3.254 44,6% 47,8% 50,1% 50,2%
3,479
9,1%
2015
Zona
290.42
2
3.462
5.782
11.640
11.971
2.983
6.497
11.958
4.577

Grad conectivitate CANAL
2012 2013 2014 2015
80,63 86,0%
87,2%
%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
21,0% 20,4% 21,0%
35,9% 38,3% 40,2%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
2,7% 4,3%
0,0% 0,0% 0,7%
37,94 42,38
43,5%
%
%
23,88 43,2% 52,5%
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
0,0%
0,9%

0,0%
2,1%
1,7%
1,6%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
6,9%
0,0%
1,3%

0,0%
2,4%
2,0%
2,2%
0,0%
0,8%
0,0%
0,1%
7,4%
0,0%
1,5%

86,6%
0,0%
0,0%
19,0%
34,6%
0,0%
3,6%
5,6%
2,9%
42,6%
53,4%
0,0%
6,9%
2,5%
4,3%
0,0%
1,0%
0,0%
0,1%
9,6%
0,0%
2,1%
0,0%

Localitatea
CL Răducăneni
CL Şipote
CL Tansa
CL Ţibăneăti
CL Ţigănaăi
CL Ţuţora
CL Ungheni
CL Victoria
CL Vlădeni

2012

Număr locuitori
2014

2015

8.019

7.062

7.200

5.384
2.819
8.003
4.423

5.261
2.509
6.983
3.959

5.384
2.558
7.119
4.036

2.060

2.027

2.067

4.242

4.093

4.173

4.399

4.200

4.492

3.916

4.282
3.993

Grad conectivitate APĂ
2014 2015
2012 2013
42,8% 52,6%
54,8% 55,9%
38,0%
22,5%
35,0%
31,4%
42,48
%
33,31
%
30,80
%
17,90
%

39,1%
28,0%
41,2%
38,1%
46,3%
36,6%
32,7%
20,2%

40,8%
30,1%
42,8%
40,7%

41,8%
31,4%
43,4%
44,7%

50,2%

51,0%

38,8%

43,6%

34,6%
20,6%

35,4%
21,0%

Grad conectivitate CANAL
2012 2013 2014 2015
12,9% 18,24
19,1% 19,5%
%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 2,3% 2,9% 3,2%
7,0% 8,5% 8,7% 8,7%
0,0% 3,4% 4,5% 5,4%
0,00% 0,0%
0,0% 0,0%
0,00%

0,0%

0,00%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,77 12,2%
12,6%
%

12,6%

Secţia Târgu Frumos
CL Hârlău
CL PoduIloaiei

11.784
10.162

13.415
CL Târgu Frumos
CL Bală
2.831
CL Bălţaţi
5.220
CL Belceăti
11.271
CL Brăeăti
3.103
CL Butea
4.227
CL Cepleniţa
4.491
CL Ciohorăni
1.901
CL Coarnele
3.040
Caprei
CL Cotnari
CL Deleni
10.350
CL Doljeăti
CL Dumeăti
4.346
CL Erbiceni
CL Focuri
3.771
CL Gropniţa
CL Ion Neculce
5.636
CL Lungani
5.556
CL Răchiteni
3.430
CL Scobinţi
7.521
CL Strunga
4.349

110.787 10.905
0
9.470 9.573

43,2% 47,9% 48,9%
48,9% 52,2% 53,4%

48,3%
54,3%

1
010.376 10.475
.
3.310 3.375
4.879 4.975
110.352 10.555
0 3.048 3.098
2.646 2.698
3.890 3.966
1.747 1.781

57,88
%
28,3%
24,5%
29,4%
40,8%
48,9%
14,5%
27,7%
37,4%

74,1% 75,0%

74,2%

31,3%
37,0%
32,9%
51,0%
77,8%
17,3%
31,2%
37,9%

37,2%
38,4%
34,2%
54,3%
80,6%
22,6%
32,2%

39,1%
41,3%
35,3%
54,4%
80,0%
23,0%
32,1%

39,2%

39,2%

10,9%
13,6% 15,3%
11,3%
0,8% 17,1%

12,1%
16,5%
14,9%
21,7%

52,7% 52,6%
57,4%
68,6% 74,8%
15,0% 16,7%
39,0% 45,9%
18,7% 22,7%
37,3% 42,9%

54,9%
59,9%
74,0%
19,2%
48,6%
24,6%
44,9%

12,0%
16,7%
16,8%
26,1%
0,0%
55,0%
59,3%
72,9%
22,2%
49,5%
24,8%
45,4%

3.032

3.091

7.109
9.778
7.220
4.488

7.248
9.969
7.220
4.576
5.457
3.852
3.154
5.445
5.854
3.084
7.458
3.879

3.778
3.094
5.340
5.742
3.025
7.316
3.804

31,1% 33,8% 34,3%
26,0% 27,63 28,5%
%
35,11 45,46 46,0%
%
%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
6,3% 6,8% 6,9%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%

33,9%
29,5%

0,2%
0,0%
2,9%
0,0%

1,3%
0,0%
4,0%
0,0%

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

0,0%
0,0%
7,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%

1,4%
0,0%
5,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,5%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

44,7%
0,0%
4,0%
6.8%
1,5%
0,0%
2,8%
0,0%
0,0%

Secţia Paăcani
CL Paăcani
CL Hălăuceăti
CL Hărmăneăti
CL Lespezi
CL Mirceăti
CL Mirosloveăti
CL
MogosestiSiret
CL Moţca
CL Sireţel
CL
StolniceniP răjescu
CL Todireăti

5.829
5.973
3.739
4.688

-33.388 33.745
5.435 5.541
- 2.141 2.183
5.149 5.250
3.678 3.750
4.446 4.533

58,6%
1,7%
34,7%
34,2%
25,7%

26,3%
62,0% 64,0%
0%
1,9% 1,9%
36,3% 38,5%
42,1% 43,9%
32,9%
35,3%

63,5%
62,9%
36,4%
1,9%
38,1%
41,4%
37,6%

14,6%
10,9% 13,8% 14,6%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%

50,2%
14,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

3.836

3.618

3.689

4.150

- 4.939
4.051

4.939
4.130

2,8%

46,8%
2,8% 2,9%

51,0%
2,8%

0,0%

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

0,0%
3,7%
0,0%

-

-

-

5.250

-

-

0%

3,4%

-

-

-

2,8%

-

- 4.951

5.048

-

-

0%

43,7%

-

-

-

0,0%

Niv elul inv estiţiilor totale cumulate pe locuitor
*Valorile nu includ procurarea de echipamente si utilaje inde pendente
Inv estiţii finanţate din surse proprii
Anul
2012
2013

2014
2015 (11 luni)

Specificaţie
Apă
Canal ăi epurare
Alte investiţii
Apă
Canal ăi epurare
Alte investiţii
Apă
Canal ăi epurare
Alte investiţii
Apă
Canal ăi epurare
Alte investiţii

P rogramat (lei)
17.502.073
1.700.000
900.000
16.681.860
413.612
1.270.000
10.932.000
3.272.000
410.000
14.805.916
1.758.086
205.000

Realizat
12.811.590
0
445.402
7.267.327
35.394
674.845
11.465.392
828.688
503.188
9.109.691
982.528
177.854

Lucrări începute înainte de 2015 - investiţii finanţate din surse proprii

Specificaţie

Apă

Canalizare ăi staţie de epurare

Obiective auxiliare (altele
decât apă ăi canal)

Realizat 2015
P lanificat 2015 Fără
Grad de realizare
(11 luni) Fără
TVA (lei)
(%)
TVA (lei)
ZMI
6.660.802
4.921.712
74%
Secţia Tg.Frum os
1.214.811
688.728
57%
Sectia P ascani
750.000
656.637
88%
Secţia C.Comunale
1.177.801
580.265
49%
ZMI
965.586
525.687
54%
Secţia Tg.Frum os
131.841
66%
200.000
Sectia P ascani
0
Secţia C.Comunale
0
ZMI
0
Secţia Tg.Frum os
0
Sectia P ascani
0
Secţia C.Comunale
0

Lucrări noi - inv estiţii finanţate din surse proprii
Specificaţie
Apă

Canalizare şi staţie de epurare

Obiective auxiliare (altele decât
apă şi canal)

ZMI

Realizat
P lanificat 2015 Fără
Grad de realizare
2015(11 luni)
(%)
TVA (lei)
Fără TVA (lei)
1.160.804
460.400
40%

Secţia Tg.Frumos
Paşcani
Secţia C.Comunale
ZMI
Secţia Tg.Frumos
Paşcani
Secţia C.Comunale
ZMI
Secţia Tg.Frumos
Paşcani
Secţia C.Comunale

2.256.698
0
1.560.000
194.500
398.000
0
0
180.000
50.000
0
0

1.500.355
0
302.594
125.000
200.000
0
0
177.854
0
0
0

66%
19%
64%
50%

99%
0%
-

Program de Inv estiţii finanţat din surse proprii 2015
■a
o
U

Denumireaobiectivului 2015

Capacitate

Termen P IF

Lucrări începute înainte de 2015 ăi continuate
36 Aducţiune Vlădeni - Andrieşeni - 27.573 m conductă aducţiune PE Dn
200 - 75 mm X 2016
7 B ivolari, judeţul Iaşi
2016
Înlocuire retea distributie apa si

Grad de
realizare

■■■■□

851 m reţele apă PE 160 mm, 1.816

34 bransamente str. Splai B ahlui mal m PE 110 mm, 856 m PE 63 mm, 741
3 drept - Primaverii- sos. Tutora,Iaşi m PE 50 mm grup hidrofor (1+1 Pi 5

2015

■■■■□

2016

■■■■■

2015

■■■■■

2015

■■■■1

2016

■■■■□

2016

■■■■■

kv). XII 2015

33 Alimentare cuapă sat Sticlărie,
7 comuna Scobinţi, judeţul Iaşi

2 buc.construcţii staţii pompare PIF
2012; 8.265 m conductărefulare de
PE 160 mm şi 6.290 m reţele apă PE
90 mm, 300 mc rezervor apă,
echipament staţii pompare X 2016

36 Deviere conductă apă 0 600 mm,
5 pasaj Păcurari , Iaşi

PAFSIN Dn 600 mm 590 m VIII
2015
Aducţiune 2072 m, reţele distribuţie

39 Extindere reţea alimentare cu apă apă PEDn 160 -63 mm 9928 m,
6 satul M ăcăreşti, comuna Prisacani rezervor apă 50 mc şi staţie pompare
şi clorinare XII 2015

37 Extindere reţea distribuţie apă
9 comuna Rediu, Iaşi
Extindere si înlocuire reţele

36 distribuţie apă în cartier Lunca
9 Cetăţuii, Iaşi

Reţea apă PEDn 110 mm - 19.017 m
retea apă VI 2016
1200 mPIF 2012; extinderi reţele
16.537 m PE Dn 225 - 110 mm;
înlocuiri reţele 3.790 m PE Dn200 32 mm XII 2016

Cod

Denum irea obiectivului 2015

Capacitate

Înlocuire reţele distribuţie apă
străzile din Programul de
modernizare a străzilor din
municipuiul Iaşi (Axa Nord - Sud):
Tabacului, Columnei, Buridava,
Sarmizegetusa, Toma Cozma (tr.
7.66 8 m reţele apă PE Dn 400 38
Şcoala Petru Poni - Piaţa Păcurari),
40 mm XII 2015
1
tronson str. General Berthelotintersecţia cu str. Şipoţel, tronson
Toma Cozma - Casa
Univetrsitarilor, Institutul de
Inventică Spital CFR- str. G.
Ibrăileanu - creşa nr. 14
2.76 0 m retele de alim. cu apa PE
Dn 160 -32 mm , colector
Extinderi reţele apă şi canalizare în canalizare PVC Dn 315 mm 2.519
6
oraşul Hârlău str. Viilor I şi II
m şi PVC Dn 400 mm 355 m XII
2015
Alimentare cu apă potabilă a
41
localităţilor Cârlig, Vânători şi
5
Vulturi, comuna Popricani Iaşi

5800 m sat Cârlig PE 110-50 mm,
1395 0 m sat Vânători PE 140-50
mm, 6300 m sat Vulturi PE 12563 mm, VII 2017

37 Extinderea reţelei de apă în satul Reţele apă potabilă PE Dn 110
4 Miclăuşeni, com. Butea, jud. Iaşi mm - 7.200 m XI 2015
Extinderi reţele apă şi canalizare în
localitatile rurale din judetul Iasi

Alimentarea cu apă în sistem
24 centralizat a satelor Oţeleni şi
6 Hândreşti, comuna Oţeleni, Iaşi
(valoare Oţeleni 2.214.3 17 lei)

esalonat 2012 - 2020
Oţeleni Conductă de aducţiune şi
refulare PE 110 mm 830 m, reţele
de distribuţie 160 - 110 mm 5330
m, 1 Staţie de pomapre, rezervor
100mc Hândreşti XII
2016Co nd uctă refulare PE 110
mm 4945 m, reţele de distribuţie
160 - 110 mm 2943 m, 1 Staţie
de pomapre, rezervor 100mc XII
2017

Extindere reţele apă şi canalizare
40 comuna Ţigănaşi satele: Ţigănaşi,
6 Cârniceni, M. Kogălniceanu
Înlocuiri reţele apă şi canalizare pe
străzile din programul de
modernizare al Primăriei
eşalonat XII 2013 2017
municipiului Iaşi - necuprinse in
programul POS

Grad de
realizare

Term en PIF

XII 2016

2015

■■■■■

2015

■■■■■

2014

■■■□□

2015

■■■□□

2020

■■■■■

2017

■■□□□

2016

■■■■□

2017

■■■■■

■a
o
U

Denumirea obiectivului 2015

Capacitate

Grad de
realizare

Termen PIF

Înlocuire conductă apă str.
Smârdan şi Prof. Şesan, Sf. Lazăr,
3.58 6 m retea apă potabilă din PE
39 Zimbru, Venerei, Ţepeş Vodă,
Dn 160 - 75 mm XII 2015
0 Otrilia Cazimir, Bucşinescu,
Fierbinte, Zmeu,Iaşi

2015

Înlocuire conductă apă str. Cloşca,
str. Mitropoliei (fostă Crişan), col 6.05 5 m reţele apă PE Dn 110 39
Langa, Sf. Andrei, Stefan Cel
160 mm X 2016
8
Mare, Bacalu, Iaşi

2016

■■■=□

Înlocuire reţea distribuţie apă
strada Arhitect Berindei, str.
22 Cicoarei, str/std/fnd Cărămidari, 7010 ml înlocuire reţea distribuţie
1 str/std Poienilor, Şos. Galata, str. apă
Urcuşului, str. Fragilor, str.
Fagetului

2016

■■■□□

41 Reabilitare conductă apă Dn 250 1.00 0 m reţele apă PE Dn 250
3 mm Podu Sf. Ioan - Ceramica Iaşi mm IX 2015

20 15

■■■■■

Extinderi reţele de canalizare
strada T. Neculai (Buna Vestire),
33
I.C. Constantineanu, Mănăstirii,
2
Strugurilor, Iaşi

2016

■■■□□

Extindere sistem de alimentare cu
44 apa in l ocalit. Blăgeşti, mun. retea apa Dn 110 mm L = 2200
ml IV 2015
7 Paşcani, jud. Iaşi

2015

■■■■□

43 Inlocuire retele distributie apa in
9 mun. Pascani

retea apa Dn 50...20 0 mm L =
1349 0 ml XI2016

2016

■■■■□

35 Inlocuire retele distributie com.
2 Timisesti, jud Neamt

retea apa PEHD Dn 75...16 0 mm
L = 13.315 ml XII 2016

2016

■■■■□

2016

■■□□□

2015

■■■■□

2016

■■■■□

retea canalizare PVC Dn 315 mm
L = 950 ml, Dn 25 0 mm L = 188 6
ml V 2016

PEH D Dn
PEH D Dn
43 Extindere sistem de alimentare cu PEH D Dn
8 apa in satele com. Scobinti
PEH D Dn
2016
Extindere alimentare cu apa in
39
zona Bulgarie, com. Victoria, jud.
4 Iasi
30 Inlocuire retea apa str. A. Vlaicu,
0 mun. Iasi

90 mm
75 mm
63 mm
50 mm

L=
L=
L=
L=

5730 ml
1200 ml
21950 ml
2735 ml XI

retea apa Dn 110 mm L = 1160
ml, Dn 75 mm L = 750 ml XII
2015
PE 225 mm L=1300 ml, PE 160
mm L=1200 ml n X 2016

Lucrări noi din care:
Aducţiune Bălţaţi - Belceşti, pentru 12.5 00 m conductă aducţiune PE
355 mm inclusiv Staţie pompare
35 localităţile Bălţaţi, Belceşti,
3+1 Q 25 l/s, rezervor 2500 mc
Coarnele
Caprei,
Focuri,
Gropniţa,
9
IX 2017
judeţul Iaşi

20 1 7

1l l l l l

■
Denumirea obiectivului 2015
a
o
Alimentare cu apa potabila
30
Şos.Bucium Iasi (Dn24) - Tabara
4
de copii Bucium

■a
2 Modernizare retea distributie si
1 contorizare zona Garii-Billa, mun.
3 Iasi

1 Amenajare staţii hidrofor şi
7 reparaţii capitale pavilion
9 exploatare RAJAC Podu Iloaiei

Capacitate
3.50 0 ml PEHD Dn 110 mm
Reţele distribuţie PE Dn 110+250
mm L= 3300 ml
Branşamente PE 63 mm L= 700
ml Cămine apometru 70 buc.
Cămine vane 2 buc Subtraversări
linii tramvai 8 buc. L=200 ml XII
2017

Acd 312 mp XII 2017

2.80 0 ml PE 125 mm conductă de
legătură între rezervor 70 mc şi
rezervor 150 mc, statia de pompe
- electropompă 1+1, 300 m PE
3 Reabilitare sistem de alimentare
Dn 110 mm conductă refulare ,
4 cu apa loc. Lespezi - Siretel, jud.
împijmuire front captare, staţie
5 Iasi
clorinare, mutare staţie clorinare,
reabilitare rezervor 70 mc.,
racord electric la rezervor, XII
2018
SP + Conductă 0 600 mm Păcurari 700 m conductă 0 600 mm VII
- Moara de Foc
2016
4
0
1
3
9
1

Reţea aducţiune şi Staţie de
pompare Lunca Cetăţuii - Cercu,
judeţul Iaşi
Contorizare la nivel de scară
blocuri localitatea Podu Iloaiei

4.60 0 m retea apa PE Dn 110
mm XII 2016
PEH D Dn 110 mm L = 490 ml,
PEH D Dn 90 mm L=160 ml X
2016

Grad de
realizare

Termen PIF
2017

1l l l l l

Grad de
20 17

1

l l l l l

2017

1

l l l l l

2018

■ l ll l

2016

l

2016

■ ■ ■ =□

2015

■■■■■

ll l ll

Extinderi reţele de alimentare cu
39 apă Ţibăneşti satele Ţibăneşti,
5 Văleni, Glodenii Gândului,
Tunguj ei, Recea şi Grieşti

extindere retea apa Dn 110 mm L
= 3062 ml, Dn 90 mm L = 375
ml, Dn 75 mm L = 3249 ml, Dn
63 mm L = 3041 ml, 1+1 EP, 1
rezervor 75 mc VII 2017

2017

■■■=□

40 Conductă descărcare apă capăt
3 dren - Staţia de tratare Timişeşti

cond. ad uctiune PAFSIN Dn 80 0
mm L = 2300 ml XII 2014

2014

■■■=□

2017

■l l l l

2018

l

Reparaţii şi amenajare arhivă la
39 clădire existentă în incinta curţii
2 interioare SC APAVITAL Iaşi
3 Refacere branşamente satele
8 Verşeni şi Miteşti
7

Adc 750 mp IX 2017

X 2018

l l l l l

Denumirea obiectivului 2015

Capacitate

Modernizare corp de clădire P+1 E
3 şi demolare corpuri de clădire
8 aflate in stare avansată de
Adc 780 mp XII 2017
6 degradare str. Aurel Vlaicu nr.80,
mun. Iasi, jud. Iasi
Reparaţii capitale magazie
4 materiale şi mansardare
X 2017
2 amplasate în curtea interioara
7 sediu administrativ APAVITAL Tg.
Frumos, Iaşi
3 Statie mixturi asfaltice amplasată
9 în incinta Staţiei de epurare Iaşi
10 t/h VI 2017
7
Înfiinţare reţele de distribuţie apă
şi canalizare în cartierul Bejan, şes
1500 ml XII 2016
Bahlui Iaşi
4 Reabilitare şi extindere sistem de cond. alimentare apa De 160 mm
2 alimentare cu apă Cotnari, Iaşi
L = 970 ml, 1+1 EP, statie
5
clorinare XII 2018
40 Îmbunătăţirea sistemului de
4 alimentare cu apă Gropniţa, Iaşi

retea apa Dn 63...11 0 mm L =
4631 ml, 1+1 EP X 2016

4
Alimentare cu apă Sârca - Bălţaţi
3 Iaşi
3

retea apa Dn 110 mm L = 10000
ml, Dn 160 mm L = 443 ml, Dn
200 mm L = 80 ml, 1+1 EP,
rezervor 200 mc 1 buc XII 2017

Alimentare cu apă potabilă
comuna Ruginoasa, Iaşi
4 Alimentare cu apă a localit.
4 Grozeşti din sursa Gorban cu
3 traversare la Măcăreşti Rep.Moldova
3 Inl.retele apa str. Cazangii, B-dul
6 Poitiers, str. Manta Rosie, str.
2 Graniceri, mun. Iasi

2017

2017

1l l l l l

2017

■

l l l l

2016

■

l l l l

2018

■■■■■

2016

■l l l l

2017

l

2016

1l l l l l

2017

1l l l l l

2016

■ ■ □ =□

2020

l

l l l l l

l l l l

l l l l l

3400 m XII 2016

PEHD Dn 200 mm L = 760 ml X
2017
retea apa PEHD Dn 110...3 15 mm
L = 2577 ml XII 2016

Retea canalizare platforma Statie cond. canaliz PVC Dn 315 mm L
epurare COMTOM Tomesti si
= 2800 ml XII 2020
extinderi retele canalizare
4
5
9
4
5
3

Termen PIF

Extindere retea apa si canalizare
zona Ticau, mun. Iasi

retea apa Dn 100 mm L = 1300
ml XII 2017

2017

■

Extindere retea distributie si statie
pompare com. Sipote sat Iazul
Nou
Alimentare cu apa in sistem
centralizat a satelor Borsa,
Valcele, Iacobeni, Brosteni,
Alexandru cel Bun, com. Vladeni,
jud. Iasi

retea apa Dn 110 mm L = 3200
ml 1+1EP III 2016

2016

■■■□□

2017

ll l l l l

retea apa Dn 63...16 0 mm L =
7200 ml X 2017

C o
d

Denumirea obiectivului 2015

Grad de
realizare

Capacitate

Termen PIF

cond. apa L = 5600 ml VIII 2017

2017

1l l l l l

cond. apa L = 7800 ml XII 2017

2017

1l l l l l

Alimentare cu apa sat Cucuteni din
cond. apa L = 5700 ml II 2017
sursa Boureni

2017

1l l l l l

Extindere retele alimentare apa in
reatea apa Dn 100 mm L = 5400
satele Todirel, Barnova, Păun ,
ml XII 2017
com. Bârnova, jud. Iasi

2017

l

l l l l l

Extindere retea canalizare in
comuna Tomesti satele Goruni si
Vladiceni

retea canalizare Dn 310 mm L =
4300 ml XII 2017

2017

l

l l l l l

Ad existentă modernizată=330,75
mp Ad extindere =82,5 mp XII
2018

2018

l

l l l l l

str. Gradinari PEHD Dn 110 mm
= 625 ml, PEHD Dn 160 mm =
8 Inlocuire retea apa str. Parcului si
85 ml, PEHD Dn 16 0 mm = 85 ml
6 Gradinari, mun. Iasi
VII 2016

2016

1l l l l l

3 Lucrari de amenajare zona de
1 protectie sanitara captare
7 subterana Timisesti

2018

■

l l l l

PEH D De 400 mm L= 730 ml, De
Reabilitare Statia de pompare Ion 250 mm L = 4800 ml, De
3
Creanga si modernizarea,
225...110 mm L = 4000 ml, De
8
contorizarea retelei de distributie 110 ...50 mm L = 1700 ml,
3
de inalata presiune cartier Tatarasi reabilit SP Creanga X 2017

2017

■

l l l l

Reamenajare gura de varsare apa
uzata Statia de epurare Hălăuceşti amenaj are gura varsare VI 2016

2016

l

l l l l l

Inlocuire conducta de apa Dn 400 retea apa Dn 400mm L=3000 ml
mm Iasi-Tomesti
VI2018

2018

l

l l l l l

Inlocuire conducta de apa Dn 400 cond. PEHD Dn 40 0 mm L=2800
mm Iasi-Lunca Cetatuii
ml X 2018

2018

l

l l l l l

2016

l

l l l l l

2018

l

l l l l l

l

l l l l l

Conducta aductiune baraj
Parcovaci - Statia de tratare
Harlau
Alimentare cu apa din sursa
Timisesti a localitatilor Todiresti,
Baiceni, Striesti, jud. Iasi

2
RK, modernizare si extindere
0
imobil str. Cazarmilor nr.7
7

imprejmuire regim sever L =
1260 0 ml, marcare cu borne
regim restrictie 160 buc X 2018

Inlocuire 100 ml cond.apa din otel cond. PEHD Dn 11 0 mm L =
3", 200 0 ml din PVC comuna
2000 ml XII 2016
Bivolari
Deviere conducta magistrala Dn
1200 mm Statia de tratare Chirita cond. Dn 1200 mm L = 800 ml
(strada Calea Dacilor intersectie cu XII 2018
str. Dascălilor)
Inlocuire retele distributie apa
zona Aleea Rozelor - restaurant
Ciric, mun. Iasi

cond. PEHD Dn 11 0 mm L =
1300 ml XII 2018

2018

7. Lista contractelor finanţate din investiţii externe ăi stadiul implementării
Contract
CL 1
CL 2

Valoare Contract
(lei, fără TVA)
17.328.173
7.995.000

CL 3

38.848.212

Valoare platita
Valoare
(lei, fără TVA)
2015
plătită (lei,
fără TVA)
17.157.257
0
7.993.000
0
13.387.701
38.640.200

CL 4

9.195.004

CL 5

19.218.429

19.218.429

7.094.243

CL 6

27.384.353

21.912.425,64

CL 7

14.671.970

14.078.188

CL 8

24.499.636

22.177.823

CL 9

44.548.786

41.797.477

CL 10

45.561.451

45.501.983

CL 11

18.317.642

CL 12

7.793.321

8.809.105
4.405.759
11.247.309

Rest
(lei)

Stadiul
im plementări
i
fizic (%)
0
100
0
100

Stadiul implementării
Valoric (%)
100
100

208.012

95,60

4.525.915

2.100.761

90,39

77

0

0

100

100

0
2.993.940
0
11.833.832
18.525.764
4.682.164
2.370.075

100

0

100

100

593.782

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

9.508.537

50

48

3.387.562

60

57

5.842.180

3.436.044

100

77

1.884.757

7.192.463

79

50

CL 13

14.683.353

CL 14

14.459.859

CL 15

20.133.196

13.316.997

5.100.520

6.816.199

67

66

CS 161

22.894.855

20.605.369

3.993.007

2.289.485

90

90
80

7.267.397

CS 17

58.000

11,600.00

11.600

80

CL 18

24.978.518

10.652.717

10.652.717

14.325.801

45

43

CL 19

23.593.536
15.845.836

17.329.460

17.329.459

6.264.076

75

73,45

11.335.608

11.335.608

4.510.229

81,02

71,53

CL 21
Alte
chelt.

46.400

5.798.184

1.663.208

Asociaţia Regională a Serviciilor de A pă Canal Iaşi – ARSACIS - interesul
comun ce stă la baza constituirii A sociaţiei e ste interesul ge neral a l locuitorilor de pe ra za
unităţilor administrativ -teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în
condiţiile unor tarife care să respecte limite le de suporta bilita te ale populaţiei şi principiul
"poluatorul plăte şte", atingerea şi respectarea standa rdelor europene priv ind protecţia
mediului, pre cum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţa rea
inv estiţiilor ne cesare în inf rastructura tehnico-edilitară afe rentă Serv iciului.
În acest sens, A sociaţia Regională a Serv iciilor de Apă Canal Iaşi - A RSACIS a încheiat în
mai 2009, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoria le membre, C ontra ctul de
delegare a gestiunii serv iciilor publice de alime ntare cu apă şi canaliza re nr.48 cu S.C
APAVITA L S.A pentru a asigura furnizarea/prestarea serv iciului/activităţii de utilităţi publice
pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoria le asociate, administra rea,
funcţionarea şi e xploa tarea sistemelor de utilităţi publice afere nte ace stora, pre cum şi
implementarea programelor de inv estiţii publice de inte res zonal ori regional destina te
înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, de zv oltării inf rastructurii te hnico- e dilita re aferente
acestor serv icii/a ctivităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei.
In anul 2015, A sociaţia Regională a Serviciilor de A pă C anal Iaşi - A RSACIS a realizat
următoare le:
- Monitoriza rea administrativă a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către
operatorul SC APAVITA L SA ;
- A fost actua lizat Statutul A sociaţiei ca urmare a modificărilor apă rute la HG 855/2008
pentru aproba rea actului constitutiv -cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de de zvoltare
intercomunita ră cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
- A u fost modif icate si aprobate Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A sociaţiei
Regionale a Serv iciilor de A pă C anal Iaşi - A RSACIS şi Regulamentul intern;
- ARSACIS a sprijinit O peratorul-SC APAVITA L SA şi Unităţile A dministrativ Teritoriale membre (Comuna Miroslav a, V ictoria, Dumeşti, Todire şti, Scobinţi, C oarnele C aprei, Mov ileni,
Moţca, C iurea, A roneanu, Popricani, Cristeşti, Cotnari) ca re au depus proiecte de inv estiţii şi
asistenţă tehnică în v ederea obţine rii de finanţare nerambursabilă, din economiile realizate în
cadrul A xei Priorita re 1 a Programului Operaţional Sectoria l Mediu „Extinderea şi
moderniza rea sistemelor de apă şi apă uzată“, pentru înfiinţarea şi/dezv oltarea infra structurii
de apă şi/canalizare din aria de compete nţă.
- Au fost realizate şi aproba te proceduri de lucru priv ind monitoriza rea contractului de
delegare şi proceduri de lucru pentru reglementa rea activ ităţii aparatului tehnic, precum :
procedura de lucru privind modul de stabilire a redev enţei, procedură privind modul de
stabilire a cotizaţiei, procedura recupera rea cotiza ţiei restante şi procedura priv ind circulaţia
documentelor. Deasemenea, a fost finalizată proce dura priv ind delegarea serviciului realizată
cu scopul de a re glementa, pe întreaga a rie de ope rare, etape le de delegare a gestiunii
serv iciilor publice de alimentare cu a pă şi/canalizare şi formularele utilizate.
Totodată, Asociaţia este, din a doua parte a anului, în procesul de elaborare a unui nou
set de proceduri, după cum urmează:
- Procedura operaţională Dezv oltarea serv iciului. Scopul ace stei proceduri este acela de defini
etapele de elaborare a strategiei de dezv oltare a serv iciului, precum şi procesul de elaborare
a documente lor ne cesare implementă rii acesteia.
- Procedura operaţională Politica de ta rifare. Scopul ace stei proce duri este de a prezenta
modul de aprobare a strategiei de tarifa re, precum şi modul de stabilire, ajustare şi
modifica re a tarifelor.
- Procedura operaţională C ontrol direct operator. Scopul ace stei proceduri este de a prezenta
modul în care A RSACIS îşi exercită controlul dire ct asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative ale operatorului SC APAVITAL SA.

- Procedura operaţională Reglementare serv ciu. Scopul acestei proceduri este de a prezenta
modul de elaborare şi aprobare a caietului de sarcini al serv iciului de a limenta re cu apă şi de
canaliza re şi a re gulamentului serv iciului.
- Procedura operaţională Management Contract de delegare. Scopul aceste i proceduri este
de a pre zenta modul de rev izuire a contra ctului de delega re, re spectiv efectuarea rev izuirii la
5 ani, adoptarea de măsuri corective şi penalităţi, pre cum şi amenda rea contra ctului de
delegare.
În concluzie, 2015 a fost un an activ în care A sociaţia Regională a Serv iciilor de A pă
Canal Iaşi - A RSACIS a reuşit să a tingă obie ctiv ele asumate, a dezv oltat un set de proceduri
ce reprezintă instrume nte utile de lucru, a continuat procesul de extindere re gională şi a
menţinut legătura permane ntă atât cu autorităţile locale ale membrilor asociaţi, cât şi cu
utilizatorii

CAPITOLUL III : POLIT ICA FISCAL BUGETARĂ
III.1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.

Realizarea programului anual de încasări pe bugete componente
Administrarea contribuabililor la niv elul judeţului Iaşi
Colectarea creanţelor bugetare.
Combaterea evaziunii fiscale

III.2. Direcția Regională Vamală Iași
III.2.1. A ctiv itatea vamală
III.2.2. A ctiv itatea desfășurată în dome niul produselor accizabile

Pornind de la măsurile stabilite Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Iași, în domeniul fiscalită ţii prin Program ul de Guvernare şi anume :
- Elaborarea de măsuri care să asigure un raport core ct între sta t și contribuabil,
- Îmbunătățirea gradului de colectare a v eniturilor la bugetul de stat prin încurajarea
conformă rii v oluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea,
- Îmbunătățirea a ctiv ității ANAF în v ederea continuării creșterii veniturilor la buget prin
ameliorarea colectării taxelor și impozitelor, şi
- F inalizarea implementării proiectului Băncii Mondiale de restructurare și reformare a
activ ității administrației,
a contribuit în mod indire ct la implementarea măsurilor planificate de niv elul centra l şi
implicit la cre şterea economică.
În anul 2015, v eniturile colectate la niv elul judeţului Iaşi de Administraţia Judeţea nă a
Finanţelor Publice Iaşi ce constau în impozite, taxe, contribuţii precum şi alte venituri
bugetare aferente bugetului consolida t au fost în sumă de 2.906,24 mil.lei. Raportat la
program ul iniţial de înca sări, gradul de realizare în anul 2015 este de 112,49%. Suma de
737,34 mil.lei reprezintă încasările realizate de la contribuabili mijlocii administraţi la niv elul
judeţului Iaşi.
Principalele creşteri se regăsesc la categoriile de impozite afectate de fe nomenul
ev aziunii fiscale, TVA (388,84 mil.lei) precum şi la impozitul pe venit (608,62 mil.lei).
III.1 .1. Realizarea program ului anual de încasări pe bugete componente:
1.366,41 mil.lei - bugetul de sta t
1.022,45 mil.lei - bugetul asigurărilor sociale de stat
478,71 mil.lei - bugetul asigurărilor de sănătate
38,68 mil.lei - bugetul a sigurărilor pe ntru şomaj.
Creşterea v eniturilor înregistrată în această perioadă are la bază o serie de acţiuni
specifice iniţia te de administrarea fiscală şi a nume: modificarea proce durii de înregistrare în

scopuri de TVA, reducerea termenului mediu de soluţionare a deconturilor de TVA cu opţiune
de rambursare, precum şi acţiunile desfăşurate de structurile de antifraudă fiscală.
De asemenea, ca urmare a intensificării activ ității de informare a contribuabililor şi a
acţiunilor de control desfăşurate în spe cial cu ocazia verificărilor privind dotarea şi utilizarea
aparatelor de marcat ele ctronice fiscale şi respectarea disciplinei financiare, gradul de
conformare la plată a fost în anul 2015 de 80,81% , faţă de obiectiv ul stabilit de 85,00% .
Totodată, în această perioadă au fost fiscaliza te la niv elul judeţului Iaşi un număr de
1529 de apa rate de marcat electronice fiscale, din care un număr de 16 au fost închise.

A. Dinamica veniturilor colectate la bugetul general consolidat

B.

Venitu ri b ugetare re alizate pe bu gete, în co nd iţii com p arab ile d in pu nct de vede re al

Total v enituri
TOTAL BGC administrat de
A.N. A.F.
Buget de stat (exclusiv încasări
în vamă) din care:
Impozit pe prof it
Impozit pe v enit
TVA (exclusiv încasări pentru
importurile de bunuri)
Accize (exclusiv încasări în v amă)
Rest v enituri (exclusiv încasări în
v amă)
Bugetul Fondului Naţional Unic de
Asigurări de Sănătate
Bugetul asigurărilor sociale
de stat
Bugetul asigurărilor pentru şomaj

2014

2015

2015/2014

Contribuabili
mijlocii

2.583,60

2.906,24

112,49%

737,34

985,44
122,46
490,15

1.214,86
155,10
608,62

123,28%
126,65%
124,17%

387,24
73,79
125,10

264,99

388,84

146,74%

180,94

-2,55

-2,88

112,88%

-3,47

110,40

65,20

59,06%

10,99

413,80

478,71

115,69%

1.028,92

1.022,45

99,37%

32,99

38,67

117,24%

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

103,18
235,87
11,10

III.1.2. Adminis trarea contribuabilil or la niv elul j udeţul ui Ia şi
Numărul contribuabililor administraţi în anul 2015 la niv elul judeţului Iaşi este de
287.475, în creştere re lativ ă faţă de anii 2013, de 229.320 şi 278.802 în 2014, în pa ralel cu
numărul numărului de bitorilor pentru ca re a f ost deschisă procedura insolv enţei în numă r de
183, în v aloare de 209,06 mil. lei.
. A.

Contribuabili administraţi de Unităţile fiscale aflate pe teritoriul judeţului Iaşi:

La data de 31.12.2015, din numărul total de contribuabili gestionaţi la niv elul Administraţiei
judeţene a f inanţelor publice Iaşi, cea mai reprezentativ ă categorie o reprezintă persoanele
fizice administrate pe CNP în număr de 222.542.
B. Situaţie privind gestiunea contribuabililor din punct de vedere al înregistrării şi
administrării în anul 2015:

Specific aţie

Total

Unităţi fiscale din j udeţul Iaşi

Contribua bili
admi nistraţi
(PL şi PF)
persoane
juridice activi
fiscal
persoane
juridice inacti vi
fiscal
persoane
fizice
admi nistrate
pe CUI/CIF
persoane
fizice
admi nistrate
pe CNP
alti platitori d e
impozite
si
taxe
sedii
secun dare
inreg istrate
sedii
secun dare î n
admi nistrare

AJFP

A.J.F.P.
Iaşi

A.F.P.C.
C.mijlocii

S.F.M.
Pascani

S.F.O.
Targ u
Frumos

S.F.O
Hârlău

B.F.C.
Răducă neni

287.475

195.573

1.535

41.930 23.491 14.230

10.716

28.889

24.192

540

2.071

865

839

382

10.534

9.174

88

612

244

297

119

23.454

18.593

0

1.995

1.303

944

619

222.542

142.606

0

37.179 21.051 12.125

9.581

641

571

1

35

9

16

9

1.095

257

778

32

13

9

6

320

180

128

6

6

0

0

III.1 .3. Colectarea creanţelor bugetare.
În anul 2015, din activ itatea de executare silită au fost încasate la bugetul genera l
consolidat sume în valoare de 389,60 mil. lei, mai mari cu 0,84% faţă de anul 2014:
somaţii comunicate în v aloare de 1.423,20 mil.lei, conturi bancare poprite de 597,44
mil.lei, popriri venituri terţi, de 435,20 mil.lei şi valorificări sechestre bunuri mobile/
imobile de 9,45 m il.lei.
Pentru atragerea răspunderii solidare, au emise un număr de 237 de decizii, cu
sume în valoare totală de 253,06 mil.lei.
În anul 2015, numărul de bitorilor pentru care a fost deschisă procedura insolvenţei
este de 183 cu o v aloare a sumelor colectate de 209,06 mil.lei.
Gradul de valorificare al bunurilor confiscate în anul 2015 a fost în procent de
80% , v aloarea bunurilor v alorificate fiind în sumă de 0,47 mil.lei, cu bunuri de v alorificat în
sumă de 0,58 mil.lei.

Pentru recuperarea în România a crea nţelor stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat m em bru al Uniunii
Europene a creanţelor stabilite în România, au fost primite un num ăr de 15
solicitări de verificare prim ite privind veniturile din diverse surse obtinute de
către persoane fizice/juridice pe teritoriul Uniunii Europene cu 257 persoane ce
au obţinut venituri cu sursa externă, 2 solicitări de inform aţii din domeniul
im pozitelor directe, 203 de solicitări ale unor state cu care România are încheiat
un acord/ conventie/ protocol pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale, 53 de solicitări de verificare a valabilităţii codului de TVA şi 569
de solicitări Vies din partea activităţii de inspecţie fiscală, alte instituţii, solicitări
proprii.
C oncomitent, a fost continuată aplicarea sistem ului eşalonărilor la plata obligaţiilor
bugetare restante, în sumă de 246,26 mil.le i, faţă de numărul de 1189 de cere ri aproba te în
anul 2014 în care numărul ce rerilor a fost de 953, iar sumele în v aloare de 98,86 mil.lei. Din
aceste solicitări, organele fiscale a u soluţionat favorabil un număr de 974 de cereri, sumele
aprobate la eşalonare fiind în sumă de 119,78 mil. lei, nefavorabil un număr de 210 de ce reri
pentru obligaţii f iscale în sumă de 125,72 mil. le i şi în curs de soluţionare un număr de 5
cereri pentru obligaţii fiscale în sumă de 0,77 mil. lei.
V aloarea indica torului priv ind încadrarea în ţintele asum ate cu FMI pentru
numărul eşalonărilor la plată aflate în derulare la sfârşitul pe rioadei de raporta re, a fost
de 31,94 mil.lei, ia r v aloarea de înca dra re în ţinte le asumate cu F MI pentru sumele colectate
din ratele e şalonate a înregistra t v alori de 14,24 mil.lei.
Situaţia arieratelor la persoane juridice 2015 - 2014
14,14%

Pond erea încas ărilor
prin aplicarea
măsurilor de
execut are silită

Încasările din arieratele recuperabile la bugetele administrate de ANAF
au fost în sumă totală de 1.030,64 mil.lei, din care 953.83 mil.lei au f ost
încasări din arieratele af late în sold la 31.12.2014 şi 997,76 mil.lei au f ost
încasări din arieratele constituite în cursul anului 2015.

Arierate persoane
juridice 2014

Arierate persoane
juridice 2015

Arierate rămase de recuperat
Total arierate (mil.lei), din care:
28,74
înlesniri
205,72
incerte
151,27
dif erenţă
-27,85
Total arierate (mil.lei), din care:
401,80
înlesniri
36,11
incerte
191,38
dif erenţa
174,33
Program încasări cumulat 2014

Program venituri
bugetare 2014
Program venituri
bugetare 2015

Program v enituri bugetare (mil.lei),
Încasări
Grad realizare (%)
Program v enituri bugetare (mil.lei),

2.495,96
2.461.14
98,60%
2.721,26

Încasări
Grad realizare (%)

2.754,69
101,23%

III.1.4 . Combaterea evaziunii fiscale

În anul 2015, continuarea aplică rii măsurilor de prevenire şi combate re a ev aziunii
fiscale, diminuarea metodelor de ev itare a declarării şi plă ţii obligaţiilor fiscale precum şi
creşte rea conf ormării v oluntare la de clara rea şi pla ta obliga ţiilor fisca le, au fost principale le
obiective de combatere a ev aziunii fiscale.
În cadrul noii proce duri de înregistrare în scopuri de TVA aplicabile începând cu
anul 2015 prin care sunt utilizate criteriile de risc pentru ev aluarea intenţiei şi capacităţii
contribuabililor de a desfă şura a ctiv ităţi economice ce implică operaţiuni în sfera TVA, au fost
primite un număr de 868 de solicitări (declaraţii pe propria răspunde re pentru ev aluarea
intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică
operaţiuni din sfera TVA ) la un numă r mediu de 4 sala riaţi. Proce dura urmă reşte de
asemenea şi monitorizarea contribuabililor înregistraţi în scopuri de TVA .
Soluţionarea în termen a ce rerilor de rambursare a TVA primite pentru controlul
anticipa t al deconturilor de taxă pe valoare adăuga tă cu opţiune de rambursare, a
repreze ntat o prioritate în domeniul activ ităţii de control.
În anul 2015, din numă rul total de 2.519 de acţiuni de inspecţie fiscală realizate la
niv elul A dministraţiei judeţene a finanţelor publice Iaşi, 466 repre zintă inspecţii fiscale
parţiale pentru soluţionarea DNOR cu control anticipat.
A fost realizată astfel o reducere a ponderii inspecţiilor fiscale destinate TVA şi o creştere a
inspecţiilor fisca le pe baza a nalizei de risc, în număr de 119, cu rezultate în direcţia
suplimentării veniturilor, 656,37 mil. lei sume suplimentare atrase, (524, 84 mil. lei 2014).
Ca urmare a obligaţiilor de pla tă stabilite suplimentar la contribuabili persoane juridice
de către organele de inspecţie fiscală, au f ost înregistrate creşte ri importante, în special la
măsurile asigurătorii, cu un număr de 45 de măsuri stabilite în v aloare de 154,51 mil. lei,
comparativ cu numărul şi valoarea măsurilor stabilite în anul 2014 de 34, respectiv , 67,39
mil.lei).
Valoarea indicatorului priv ind sum ele atrase suplimentar (nete) pe un inspector,
ca urma re inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice a fost în sumă de 9,25 mil.lei,
în creştere cu 2 p.p. faţă de a nul 2014 (7,47 mil.lei).

1. Activităţile de verificare efectuate în anul 2015, inclusiv inspecţiile fiscale (genera le şi
parţiale ) precum şi controale inopinate, controale încrucişate şi ce rcetări la faţa locului au
fost în număr de 1187 (inspe ctii gene rale 218, inspectii partiale 968, controale inopinate
559, controale incrucisate 184, cerceta ri la fata locului 585):
Sume suplimentare atrase pe categorii de venituri (mil.lei)
TVA
Impozit pe prof it
Impozit pe div idende
CAS
Impozit pe veniturile de natură salarială
Impozit microîntreprinderi
Contribuţii sociale obligatorii
Alte impozite
Sume suplimentare stabilite drept accesorii
Sume af erente actelor administrativ -f iscale desf iinţate prin decizii
emise de organelel competente pentru soluţionarea contestaţiilor
Amenzi contravenţionale aplicate şi valoarea acestora (116)
Contribuabili propuşi a f i declaraţi inactiv i
Deconturi negative de TVA soluţionate cu control anticipat
Măsuri asiguratorii instituite (46)
Valoarea pierderii f iscale

411,13
230,29
0,722
7,26
1,72
0,06
11,01
0,09
171,68
0,2
111 cazuri
430,11
0,3
85
585
46
86,6

De asemenea, prejudiciul aferent sesizărilor penale la contribuabili pe rsoane
juridice a înregistrat un trend ascendent, cu o fluctuaţie de 53,53% faţă de aceeaşi perioada
a anului precendent, iar v aloarea proceselor v erbale aferente se sizărilor înainta te orga nelor
de urmărire penală în număr de 111, a fost de 430,11 mil.lei, în scădere faţă de anul 2014
(36 procese v erbale în valoare de 42,64 mil.lei).

2. Domenii principale de activitate cu grad de risc ridicat la evaziunea fiscală
Principalele domenii de activitate Sume
suplim entare

Construcţii şi materiale de construcţii
Producerea şi comercializarea mărf urilor agroalimentare
Exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos
Transporturi
Producerea şi comercializarea produselor energetice
Producerea şi v alorif icarea alcoolului şi băuturilor alcoolice
3. Activitatea birourilor vamale din judeţul Iaşi

4,77
92,83
0,16
1,0
0,60
1,46

Activitatea de supraveghere şi control vamal a urmărit în principal prev enirea şi
combaterea traficului ilicit şi a contraba ndei cu mărfuri şi bunuri av ând grad de risc ridicat.
Activitatea de supraveghere şi control v amal a urmărit în principal prev enirea şi
combaterea traficului ilicit şi a contrabandei cu mă rfuri şi bunuri, av ând un grad ridicat de
risc prin creşterea numărului de acţiuni în traf ic ale achipelor mobile.
Cuantumul taxelor v amale încasate în v amă în v aloare de 0,36 mil.lei (2015), este în
scădere faţă de anul 2014 (0,44 mil.lei) în procent de 81,64%, TVA 12,17 mil.lei (2015),
80,17 mil.le i (2014) – 15, 17% , Accize 56,83 mil.lei (2015), 57,59 mil.lei (2014) - 98,66% şi
alte venituri de 230,49 mil.lei (2015), 256,66 mil.lei (2014), cu un proce nt de 89,80% .
În domeniul spe cific al m işcării în regim suspensiv de accize au fost gestionate în
aplicaţia EMCS-RO un număr total de 1.634 de documente administrativ e de însoţire a
mărfurilor accizabile e -DA (672 e-DA iniţiate şi 962 e-DA primite) constatându-se o creştere
de 32% , respectiv 121, respe ctiv 160% faţă de anul 2014 a numă rului de e-DA (555 iniţiate
şi 601 primite ).
Echipele de supraveghere şi control vam al au întocmit un număr de 348 de
procese v erbale de control în a nul 2015, fiind aplicate amenzi contravenţionale în cua ntum de
1,88 mil.lei.
De asemenea, în prima parte a anului 2015 au fost întreprinse operaţiuni vamale comune
cuprinzând activ ităţi de colaborare /coopera re interinstituţională la nivel naţional şi
interna ţional cu diverşi pa rteneri, pe probleme v amale în domeniul prohibiţiilor, restricţiilor în
vederea protejării siguranţei şi să nătăţii, a moştenirii cultura le şi a mediului înconjurator,
respectiv : prev enirea traficului ilicit de mărfuri strategice în lanţurile de aprov izionare
interna ţionale ; trafic ilicit de metamfetamină pe v ector aerian; ope raţiune internaţională
organiza tă de C entrul Sud-Est European de aplicare a Legii (SELEC ) şi Centrul de C ooperare
Poliţienească Inte rnaţională (MAI-CCPI) pentru coopera rea la niv el naţional între instituţiile
de aplicare a legii şi la niv el internaţional între ţările membre SELEC pentru a preveni traf icul
ilicit de produse contrafăcute pentru protecţia plantelor, pesticide şi chimicale periculoase şi
deşeuri periculoa se; operaţiune iniţiată de INTERPOL cu scopul de a coopera la nivel nationa l
si internaţional pentru a urmări traficul ilegal de deşeuri de echipamente electrice și
electronice; com baterea traficului ile gal cu medicamente prin conce ntra rea controalelor
asupra coletelor/trimiterilor postale (eventual ca urma re a comenzilor prin inte rmediul
Internet-ului).

Indicatorii de ev aziune ai activ ităţii vamale
Indicator

2015

mil.lei
2014

Cuantumul amenzilor aplicate

3,65

1,92

Valoarea estim ată a confiscărilor de bunuri şi num erar
Num ăr suspendări activitate
Sesizări penale
Prejudiciu stabilit aferent sesizărilor penale

1,13
10
15
1, 45

0,92
11
138
0,54

Nivelul indicatorilor de performanţă
I NDICATORI
G radul de realizare a programului de încasări
venituri bugetare (v alori brute)
G radul de realizare a programului de încasări
venituri bugetare (v alori nete)
G radul de realizare a programului de încasări
venituri bugetare (v alori nete)(inclusiv vama)
G radul de încasare/stingere a arieratelor din
executare silită la persoane juridice
Rata de colectare a arieratelor la persoane
juridice
P onderea încasărilor realizate prin aplicarea
măsurilor de executare silita în total v enituri
încasate
G radul de conformare voluntară la plata
obligaţiilor fiscale (valoric)
G radul de conformare voluntară la plata
obligaţiilor fiscale (valoric)- inclusiv plăţi
autocompensări
G radul de depunere voluntară a declaraţiilor
fiscale, pe tipuri de impozite
Evoluţia stocului de deconturi cu sume
negative de TVA cu opţiune de rambursare
care, la sfârşitul lunii, au termen legal de
soluţionare întârziat cu mai mult de 90 de
zile, faţă de stocul de astfel de deconturi de
la sfârşitul anului precedent
Încadrarea în ţintele asumate cu FMI pentru
numărul eşalonărilor la plata
aflate în
derulare la sfârşitul perioadei de raportare
Încadrarea în ţintele asumate cu FMI pentru
valoarea ramasa de colectat la esalonarile
aflate in derulare la sfarsitul perioadei de
raporare
Încadrarea în ţintele asumate cu FMI pentru
sumele colectate din ratele esalonate
Rata de incasare a obligatiilor stabilite
suplimentar de activitatea de inspectie fiscala
, incasata in 30 de zile pentru persoanele
juridice
Rata de incasare a obligatiilor stabilite
suplimentar de activitatea de inspectie fiscala
, incasata in 30 de zile pentru persoanele
fizice
N umar inspectii efectuate de un inspector la

Re alizari
2014

Re alizari
2015

Nive l
indica tori
2015

98,68%

101,18%

100,00%

98,61%

101,23%

100,00%

98,61%

101,23%

100,00%

54,12%

57,46%

55,00%

32,30%

29,70%

35,00%

13,30%

14,14%

13,00%

79,13%

79,63%

85,00%

79,86%

80,81%

85,00%

90,18%

91,11%

92,00%

0,00%

100,00%

100,00%

x

603

x

x

31.939.383

x

x

14.233.203

x

x

1,81%

x

x

x

x

14,64

13,19

13

contribuabili persoane juridice
N umăr inspecţii fiscale efectuate de un
inspector la contribuabili persoane fizice
S ume atrase suplimentar (nete) pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice
S ume atrase suplimentar (nete) pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane fizice
P onderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
pentru care s-a modificat baza de impunere
în total impozite, taxe şi contribuţii verificate
la contribuabili persoane juridice
G radul de asigurare a colectării creanţelor
fiscale din prisma măsurilor asigurătorii
instituite de inspecţia fiscală la contribuabili
persoane juridice
D iminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie,
urmare inspecţiilor fiscale efectuate la
contribuabili
persoane
juridice
care
înregistrează pierdere fiscală

31,6

19,71

21

7.469.817

9.304.826

7.000.000

1.019.370

950.191

900.000

59,14%

60,87%

75,00%

19,87%

28,53%

_

1.222.402

746.976

-

În cadrul judeţului Iaşi, Direcţia Regională Vamală Iaşi funcţionează cu
următoarele unită ţi:
- DRV Iaşi – aparat propriu;
- Biroul vamal de frontie ră Iaşi;
- Biroul vamal de frontie ră Sculeni;
- Biroul vamal de frontie ră A eroport Iaşi.
III.2 .1. Activitate vam ală
1. Activ itatea de control vamal ulterior
Nr.
DENUMIRE INDICATOR
crt.
1
Numărul de acţiuni
2
Numărul declaraţiilor v amale
Numărul de f raude/iregularităţi
3
v amale identif icate

2014

2015

Dinamica
%

1,20 4
13,2 56

1,32 3
16,8 34

110%
127%

1,19 0

1,47 8

124%

4

4a
4b
5
6
7
7a
8
8a
9

Sume constatate suplimentar, din
care:
Sume constatate suplimentar din
decizii de regularizare (diferenţe de
drepturi v amale şi alte impozite şi
taxe, inclusiv accesoriile af erente).
Sume constatate suplimentar din
procesele v erbale de control.
Valoarea
sancţiunilor
contrav enţionale aplicate
Valoarea mărf urilor conf iscate
Dosare in cercetare penala
Dosare in cercetare penala (sume)
Măsuri asigurătorii
Valoare măsuri asigurătorii
AEO - nr. agenţi economici
auditaţi

16,2 28, 36 2

12,1 25, 15 3

75%

16,2 28, 36 2

12,1 25, 15 3

75%

0

0

0%

97,0 00
35,2 18
3
870, 70 2
2
866, 78 1

142, 00 0
27,9 02
1
19,9 59
2
40,7 88

146%
79%
33%
2%
100%
5%

2

6

300%

2. Situaţia declaraţiilor vamale este redată în tabelul următor:
STRU CTU RA
SUBO RDO NA
TA DIN
CAD RUL D RV
IASI

Co d

Total
Total
Dinam ica
Nr. DV
Nr. DV
Nr. DV
Nr.DV
declaratii
decla ratii
dec lar atii
import
export
imp ort
exp ort
va male
va male
m
i p ort
01.0 1.2 01 4- 01.0 1.2 01 401.0 1.201 5- 01.0 1.2 01 501.0 1.201 401.0 1.2 015- 2015/2 014
31.1 2.2 01 4 31.1 2.2 01 4
31.1 2.201 5 31.1 2.2 01 5
31.1 2.201 4
31.1 2.2 015
%

Dinam ica Dinami ca
declar atii
total
exp ort
decla ratii
20 15/2 01 4 20 15/2 01 4
%
%

BVF IASI

RO IS4 65 0

86 56

58 79

1453 5

12 08 8

6747

18 835

13 9.65 %

114.76 %

12 9.58 %

BVF AERO
IASI

RO IS4 66 0

7

10 6

11 3

11

16 4

175

15 7.14 %

154.72 %

15 4.87 %

BVF
SCU LE NI

RO IS4 99 0

47 79

10

47 89

5235

7

52 42

10 9.54 %

70.0 0%

10 9.46 %

13 44 2

59 95

1943 7

17 33 4

6918

24 252

12 8.95 %

115.40 %

12 4.77 %

TO TAL
DRV Ia si

3. Situaţia încasărilor
Situaţia încasărilor din activ itatea vamală pentru pe rioada anului 2015. compa rativ cu
anul 2014 e ste urmă toarea :
CENTRALIZAT
2014
2015
Dinamica
6.009.422

7.138.988

119%

134.766.808

143.666.097

107%

Accize

497.435

259.184

52%

Al te venituri

353.487

485.829

137%

141.627.152

151.550.098

107%

Taxe vamale
TVA

TOTAL

Situaţia încasărilor pe birouri vamale este redată în tabelul următor:

DRV IASI
B.V. Frontiera
Aeroport Iasi

BV Frontiera Ia si

B.V. Frontiera
Sculeni

D.R.V. IASI

Drepturi v amale

201 4

201 5

Taxe vamale
TVA

1.145.0 0
21.3 36. 00

11.4 65.00
161. 26 1.0 0

Accize
Alte ve nituri

0.00
0.00

5.68 9.00
0.00

TOTAL
Taxe vamale

22.4 81. 00
6.04 9.930. 00

178. 41 5.0 0
7.162.6 77. 00

793.63
118. 39

TVA
Accize
Alte ve nituri
TOTAL

106. 33 8.9 91.00
439. 840.0 0
85.3 30. 00
112. 91 4.0 91.00

111. 91 1.084. 00
196. 67 4.0 0
230. 84 4.0 0
119. 50 1.279. 00

105. 24
44.7 1
270. 53
105.83

Taxe vamale

DINAMICA
1.00 1.3 1
755. 82
100. 00
0.00

2.053.0 0

528. 00

25.7 2

TVA
Accize

28.3 26.30 5.00
0.00

31.581. 590.0 0
0.0 0

111. 49
0.00

Alte ve nituri
TOTAL

11.5 00. 00
28.3 39.85 8.00

24.5 00.00
31.606. 618.0 0

213. 04
111.53

Taxe vamale

-43.706.0 0

-35.68 2.0 0

81.6 4

TVA
Accize
Alte ve nituri
TOTAL

80.1 76. 00
57.5 95. 00
256. 657.0 0
350. 722.0 0

12.1 62.00
56.8 21.00
230. 48 5.0 0
263. 78 6.0 0

15.1 7
98.6 6
89.8 0
75.21

141. 62 7.1 52.00

151. 55 0.098. 00

TOTAL JUDETUL
IASI

107.01

In raza de compete nţă a Dire cţiei Regiona le V amale Iaşi efectuează operaţiuni vamale
societăţi comerciale ce deţin C ertificate de amânare de la plata în vamă a taxei pe v aloarea
adaugată în baza prev ederilor a rt.157 alin(4) din Legea 571/2003. cu modificările şi
completările ulte rioare. cuantumul taxei pe v aloarea adaugată amânată la plata aferentă
judeţului Iaşi. înregistrată în pe rioada anului 2015 fiind de 7 8.629.641 lei. comparativ cu
51 .776 .000 lei aferent anului 2014.
4. Valoare importuri/exporturi
mii euro
2015
ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

Total

Total
exporturi 19,3 55 19,4 78 26,0 69 29,8 56 23,8 67 27,611 22,1 40 17,564 23,9 08 21,417 21,4 48 23,557 276, 269
Total
importuri 15,5 72 16,7 21 21,7 59 18,4 02 16,3 60 24,601 19,8 82 21,286 22,2 98 21,749 20,0 64 24,511 243, 206

5. Ţări destinatare/de expediţie
2015
Export
Import
100. 0
100.0

Total
Republica
Coreea
India
Republica
Moldova
Turcia
Statele Unite
China
Federatia Rusa
Serbia
Norveg ia
Elve tia

57.3
14.4

1.6
3.7

6.2
4.1
3.9
3.0
1.8
0.7
0.7
0.6

30.0
15.9
1.4
17.1
2.9
0.5
0.01
1.5

6. Mărfuri importate/exportate

Total
produs e ag roalimentare. baut uri. tut un
produs e ale indus triei chimice
produs e textile. incaltamin te
met ale comu ne si articole din metal
masini. apare te. i nstrument e.
echipa mente. mijloace d e tra nsport
alte pro dus e

Exporturi
mii Euro
276. 277
2.411
21.0 96
233. 268
2.446
7.794
9.262

%
100. 0
0.9
7.6
84.4
0.9
2.8
3.4

Importuri
mii euro
%
243. 21 6
100. 0
22.2 97
9.2
29.8 27
12.3
71.1 33
29.2
27.5 89
11.3
68.5 27
23.8 43

28.2
9.8

7. Situaţia traficului de persoane/autovehicule
7.1. Situaţia traficului de persoane
Nr. persoane
intrare

BIROU VAMAL
AEROPORT IAS I
(călători
extraco munit ari)
IASI - P V UNGHENI
SCULENI
TOTAL

2014

201 5

17.1 29
46.1 33
484.13 6
547.39 8

22.9 87
38.4 66
798. 02 5
859. 47 8

iesir e
Dinamica
(%)
134%
83%
165%
157%

2014

201 5

15.0 98
42.7 62
500.77 0
558.63 0

18.8 33
34.9 14
781. 74 2
835. 48 9

Dinamica
(%)
125%
82%
156%
150%

7.2. Situaţia traficului de autoturisme, autobuze. autocare. microbuze
BIROUL VAMAL

intrare

iesir e

SCULENI
auto turisme
auto buz e. autoc are.
microbuze
Total:

201 4

201 5

226,36 5

Dinamica
(%)
143%

160, 29 8

223, 68 4

Dinamica
(%)
140%

35,3 50
261,71 5

108%
137%

32,1 09
192, 40 7

33,8 28
257, 51 2

105%
134%

2014

2015

158,44 5
32,6 33
191,07 8

7.3. Situaţia traficului de autovehicule marfă/vagoane
Nr. autov ehicule marfa/vagoane
intrare
goale

BIROU VAMAL

IASI - P V
UNGHENI
SCULENI
TOTAL

201 4

201 5

5.443
6.661
12.1 04

2.57 3
4.68 5
7.25 8

Dinam
ica
201 4
(%)

iesire
pline

goale

Dinam
ica
201 4
(%)

201 5

47% 1.39 7 2.263
70% 16.7 47 18.9 16
60% 18.1 44 21.1 79

162%
113%
117%

Dinam
ica
201 4
(%)

201 5

pline

201 5

1.923 2.43 2 126% 4.98 3 2.355
6.976 9.65 5 138% 12.7 58 12.5 44
8.899 12.0 87 136% 17.7 41 14.8 99

Dinam
ica
(%)
47%
98%
84%

8. Situaţia scanărilor cu aparatură de control nedistructiv
Situaţia scanărilor cu aparatură de control nedistructiv din dotarea unităţilor
vamale subordonate D.R.V . Iaşi. efectuate în perioada a nului 2015 comparativ cu anul 2014
2014. este prezentată în ta belul următor:
Birou
v amal

TOTAL sc anări
201 5

Marcă aparat

SCULENI

2014

Scann er mobil. tip
ROBOSCAN
Scann er . tip
Rapiscan 53 0
Scann er portabil. tip
BLAZE X / FOXRAY

Dinamica

23

99

430. 43%

156 3

335 1

214. 40%

10

50

500. 00%

9. Situaţia confiscărilor de valută
Constatări valută nedeclarată = 1
ianuarie-decembrie / 2015
Data
Constat ării
15.0 9.2 01 5

Unitate
consta tato are

Denumire valut ă

BVF AEROPORT
IASI

EUR

Cantitat e

Directia

900

intrare

RON

1.500

intrare

EUR
USD

3.265
1.060

Constatări valută nedeclarată = 3
ianuarie-decembrie / 2014
24.0 9.2 01 4

BVF AEROPORT
IASI

24.0 9.2 01 4
31.1 0.2 01 4

BVF AEROPORT
IASI

LBP
EUR
RON

1.500.0 00
2.700
148

intrare

BVF AEROPORT
IASI

EUR
ILS

1.870
16.7 70

intrare

10. Constatări în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, substanţe
dopante
Constatări droguri = 2
ianuarie-dec embrie / 2015
Data
Constat ării

Unitate Co nsta tat oare

22.02.2 015
10.03.2 015

BVF AEROPORT I ASI
BVF IAŞ I

Denumire Drog

Cantitat e

Um

0.02
141 0

gr.
gr.

Alfa-PVP

2.38

gr.

Ethylon e
5-Fluoro-PB-22

65
998. 9

gr.
gr.

Cocaina
DMT

Directia
intrare
intrare

Constatări droguri = 1
ianuarie-dec embrie / 2014

10.09.2 014

BVF IAŞ I

intrare

Constatări substanţe dopante cu grad mare de risc = 3
ianuarie-decembrie / 2015
Data Cons tatării

Unitate constatat oare
Descriere substa nţe

12.03.2 015
01.10.2 015

BVF SCULENI
BVF SCULENI

NONODRALONA 30 fiole. TE STOSTERONA 1 0 fiol e.
TESTOSTERONA 1 80 t ab.. DANABOL 1 80 t ab.
CLENBUTEROL 60 tab.
TYPNHOBER – 2 00 buc

29.12.2 015

BVF IAŞ I

ADRAFINIL - 30 c apsul e. NOOPEPT - 3 0 caps ule.
CAFFEINE-L THEANINE - 30 c apsul e

Constatări substanţe dopante cu grad mare de risc = 3
ianuarie-dec embrie / 2014

16.01.2 014
26.04.2 014
21.11.2 014

BVF SCULENI
BVF SCULENI
BVF IAS I

STANOVER. NAPO SIM. DANABO L.
CLEMBUTEROL.TAMOXIMED. NANDROLONA.
SUSTAVER.TESTOVER. DECAVER; 35 71 tab .
ANABOLIZANT ST EROIDIAN - 60 ta blete
MODAFINIL - 80 b uc

11. Alte constatări

Constatări arme. muniţii. materiale pirotehnice = 0
ianuarie-dec embrie / 2015
Data
Constatării
0

Unitate
consta tatoare
0

Denumire Armă
0

Cantitate
0

Um
0

Directia
0

Constatări arme. muniţii. materiale pirotehnice = 2
ianuarie-dec embrie / 2014
18.0 1.2 01 4

13.1 0.2 01 4

BVF
SCULENI

BVF
SCULENI

Cartus de van ato are
Alice calibru 4. 5 mm
Arma cu aer c omprimat Marca
Whisper
CAPSE p entru pistol
Artificii marca “ BOMBA J AKO
PRASE”. fiec are a c ate 24 de
focuri.

1
150 0

bucăţi
bucăţi

intrare
ieşire

1
6

bucăţi
bucăţi

ieşire
intrare

Constatări metale preţioase/ pietre preţioase = 0
ianuarie-decembrie / 2015
Data
Constat ării
0

Unitate
constatato are
0

Denumire bu nuri

Cantitat e

Um

Directia

0

0

0

0

Constatări metale preţioase/ pietre preţioase = 1
ianuarie-decembrie / 2014
27.0 8.2 01 4

BVF
AEROPORT
IASI

Bijuterii din a ur şi arg int

6463

g rame

ieşire

Constatări bunuri prohibite/restricţionate = 2
ianuarie-noiembrie / 2015
Data
Constat ării
15.04.2 015
18.06.2 015

0

Unitate
constatato are
BVF AL BITA
BVF AL BITA

Denumire deşeu
Plase p escuit mo nofila me nt
Moned e de colecţi e

Cantitat e

Um

Directia

3
737

Buc.
Buc

intrare
intrare

Constatări bunuri prohibite/restricţionate = 0
ianuarie-noiembrie / 2014
0

0

0

0

0

III.2.2. Activitatea desfăşurată în domeniul produselor accizabile

DRV Ias i-BSCVF

alte b u nuri(
buc)

tigar ete
(buc)

111.24 4

41

18 0

8

4

81 3.13 4

0

0

58.2 13

96 2

14.500

4.41 2

0

22 5

18 5.80 0

86.8 38

21 8

15

59

6

0

0

0

506.37 0

4 48 8.87 6

85 4.52 0

15 2

0

1.41 0

BV Sc uleni

21

0

24 8

8

1.22 3.0 00

847.00 0

89 6

0

0

0

0

19

16 0

548.61 5

7

1.57 9

49 2.46 1

27 0

0

82 0

9

0

6

2

6.00 0

3.00 0

18

0

0

0

0

0

0

13.2 96

0

0

21.880

0

0

1.35 0

59

20 4

50 7

53

3.65 8.8 00

1.048.0 82

1.17 3

19 5

67

10

81 3.13 4

19
16 0
Nr. Auto
confiscate/
retinute

1.126.4 94

15 49 1.41 7

1.38 3.361

4.83 4

0

3.80 5

DRV Ia si-B SCVF

alte bunuri(
buc)

alcool si
bauturi (litri)

Tigarete
(buc)

uleiuri
minerale(litri)

Cantitate totala
bunuri confiscate (buc)

prejudiciu

Total valoare
bunuri
RETINUTE
IN
VEDEREA
confiscarii

Sesizari
penale
numar

Decizii de
impunere
emise Valoare

confiscate

suspendare/re
vocare/anulare
autorizatie/ate
stat

Domeniul
nefiscal

P.V.control la operatorii
economici
Domeniul
fiscal

Total
valoare
amenzi
aplicate

Nr.total A.R.B.
intocmite

2014

Nr. Personal

Total

retinute in
vederea
confiscarii

2.24 4.0 00

26

Total sume incasate

17

94

Nr. Avertismente

15 9

9

Nr. PVC
intocmite

19 5

22

Nr. Misiu ni realizate

7

BV Ias i
BV Aero Ias i

4

ule iur i
minera le( lit ri
)

Cantitate totala
bunuri confiscate (buc)
alc oo l si
ba uturi ( litri)

Sesizari
penale
preju dic iu

Total valoare
bunuri
RETINUTE
IN
VEDEREA
confiscarii

num ar

Decizii de
impunere
emise Valoare

retinute in
vederea
confiscarii

Nr. Auto
confiscate/
retinute
confiscate

Domeniul
nefiscal

suspendare/rev
ocare/
anulare
autorizatie/ates
tat

P.V.control la operatorii
economici
Domeniul fiscal

Nr.total A.R.B.
intocmite

Total
valoare
amenzi
aplicate

Total sume incasate

Nr. Avertismente

Nr. PVC
intocmite

Nr. Personal

2015

Nr. Misiu ni realizate

Constatări

9

31 0

11 7

29

1.08 6.0 00

99.0 50

21 0

13 8

8

5

53.150

0

6

506.00 7

12 8

59.371

52 5.97 2

3.55 3

6.77 0

10.7 04

BV Iasi

20

0

49

4

15 2.50 0

31.5 00

52 7

0

46

6

40 7.88 1

0

0

124.82 8

1

0

17 2.43 6

35

0

467.33 0

BV Scul en i

28

0

13 1

8

66 8.00 0

501.00 0

29 0

2

0

0

17 6.11 9

6

75

228.35 8

9

48 5

35 7.93 1

25 6

95

5

BV Aero Ia si

10

0

4

0

14.0 00

0

1

0

0

0

0

0

0

61.2 10

0

0

7.36 0

0

0

1.28 6

Total

67

31 0

30 1

41

1.92 0.5 00

631.55 0

1.02 8

14 0

54

11

63 7.15 0

6

81

920.40 3

13 8

59.856

3.84 4

6.86 5

479.32 5

1.06 3.699

CAPITOLUL IV : MEDIU DE AFACERI, IMM, CONCURENȚĂ
IV .1. Oficiul Registrului C omerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi
IV .1.1. Buletinul Procedurilor de Insolv enţă
IV .1.2. Activ itatea în domeniul informatic
IV .1.2. A ctiv itatea juridică
IV .1.3. Controlul inte rn managerial
În anul 2015 activitatea desfăşurată la nivelul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi s-a concretizat
în înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor juridice şi persoane lor fizice, a modificărilor actelor constitutive şi eliberărilor de
informaţii şi ce rtificate constatatoare, astfel:
Diferenta
Dinamica

si

Tip opera ţiune

Num ăr 2014

Num ăr 2015

2015

Înmatriculări P J

1949

2388

439

+ 22,52

Înmatriculări PF

1939

2085

146

+ 7,53

Menţiuni P J + DMA

13104

15287

2183

+ 16,66

Menţiuni PF

2848

3723

875

+ 30,72

C ertificate constatatoare 12740

11674

-1066

- 8,37

Furnizare de informaţii

4542

213

+ 4,92

în

com para ţie cu 2014

4329

Nr de dosare depuse online in 2015 a fost 360 ia r in 2014 a fost 376.
În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 2686 cereri de serv icii, observându-se o creşte re de 5,2% a numărului acestora
faţă de anul 2014, când au fost înregistra te 2553 cereri de serv icii.

1.1. Buletinul Proce durilor de Insolvenţă
A fost preluat/primit de la instanţe şi de la lichidatorii judiciari şi s-a transmis la O ficiul Naţional al Registrului C omerţului un
număr de 11559 ce reri de publicare acte în Buletinul Procedurilor de Insolv enţă şi documentele aferente, în format ele ctronic şi în
format hâ rtie, din ca re 6162 cere ri de publicare a cte de procedură emise de insta nţele jude cătoreşti şi 5401 cere ri de publicare a cte de
procedură emise de administratorii judicia ri/lichidatorii judiciari.
A fost realizată procedura de comunicare a unui numă r de 8191 dovezi de publicare către instanţe judecătoreşti şi administratori
judiciari/lichidatori judiciari.
Cu priv ire la activitatea de înregistrare în re gistrul comerţului a menţiunilor şi/sa u actelor dispuse în cadrul proce durii de
insolv enţă, s-a efectuat un numă r de 2343 operaţiuni de înregistrare în registrul come rţului a evenimentelor de deschide re procedură
de insolv enţă ( generală – reorganizare judicia ră, faliment; simplif icată - faliment ), numire administrator judiciar/lichidator, ridicare
drept de administrare, înceta re mandat a dministrator statuta r, închidere proce dură de insolvenţă cu rev enire în situaţia a nterioară sau
radiere din re gistrul comerţului.
1.2 . Activitatea în domeniul informatic s-a concre tizat în:
- constatare incide nte şi transmitere spre soluţionare
- testare a plicaţii informatice
- realizare situaţii/furnizări statistice;
Activ ităţi concludente :
•

•
•
•

•
•

•

urmărirea modului de funcţionare a sistemului informatic, a incidentelor semnala te pe Redmine de către utilizatorii din toate
judeţele
urmărirea activităţii grupului de lucru al spe cialiştilor IT
semnalarea incide ntelor şi a observ aţiilor legate de funcţiona rea aplicaţiei prin tichete pe Redmine
instalarea noilor v ersiuni ale aplicaţiilor de casierie, registru de casă, factura re, cerere servicii de asistenţă şi edita re documente
de asistenţă.
rularea aplicaţiei de v alidare a opisă rii, pentru ev itarea erorilor în arhiv area electronică, ori de câte ori este nev oie
realizarea unor copii de siguranţă pentru ba zele de date ale aplicaţiilor colectiv ului economic (contabilitate, ev idenţa stocurilor,
casierie )
instalarea a plicaţiilor necesare semnării ele ctronice a dov ezilor de publicare BPI

•
•
•
•
•

configurarea semnăturilor personalizate utilizate în coresponde nţa electronică
solicita rea de sem nături digitale noi, reînnoirea celor e xpirate
solicita rea de mărci temporale pentru semnăturile digitale folosite la semnarea dovezilor BPI
încărcarea fişierelor cu datele de bilanţ 2013, respectiv 2014, prim ite de la O NRC
crearea de module proprii pentru e xtragerea de informaţii din bazele de date, pe criterii care nu sunt re zolv ate de aplicaţia SII

1.3 . Activitatea juridică
Activitatea s-a desfăşurat sub îndruma rea directorului Oficiului Registrului C omerţului iaşi, fiind subordonată Dire cţiei Contencios
din ca drul ONRC. Relaţiile de colabora re interne cu compa rtimentele din cadrul O RC Iaşi şi exte rne, cu instanţele judecătoreşti, au fost
funcţionale.
A ctiv ităţi concludente :
- verificarea documentelor societă ţilor şi a întocmirii documenta ţiei pentru un nr. de 845 cereri de dizolv are/radiere conf orm legisla ţiei
în vigoare înaintate instanţei com petente cu soluţionarea acestora,
- primirea unui nr. de 210 se sizări/reclamaţii din interiorul/e xteriorul instituţie i, din care 210 soluţionate şi 0 în curs de soluţionare,
- alte aspe cte: formularea și înaintarea de 438 acte procedurale- note scrise, întâmpină ri, precizări și cereri de renunțare la judecată.
- referitor la cereri de interv enţie:
- număr total de cereri de interv enţie: 4
- referitor la cereri de opoziţie:
- număr total de cereri de opoziţie: 2
- referitor la plâ ngeri formulate împotriv a rezoluţiilor pronunţate de director/persoană desemnată,înaintate către tribunal, în
conformitate cu prevederile art.6 alin (3) şi (4) din OUG nr.116/2009: numărul total de plângeri: 9
Ev idenţa datelor refe ritoa re la litigii, precum şi ev idenţa adreselor primite pentru care s-a formulat răspuns au fost efe ctuate prin
intermediul aplicaţiei Registrului Litigiilor.
De asemenea, în cursul anului 2015, prin biroul juridic, s-a efectuat înregistra rea din oficiu în registrul come rţului a 930 menţiuni
dispuse de instanţele de judecată şi/sau de organele de urmărire pe nală, organele judiciare, de alte instituţii şi autorităţi publice, în
conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege.
1.4 . Controlul intern m anagerial
In anul 2015 s-au prelucrat proce durile, adrese le şi notele afişate pe Intranet, precum şi deciziile interne cu pe rsonalul din cadrul
Serv iciului Registrul Comerţului concretizate în procesele verbale săptamâ nale.

Controlul intern manage rial a fost efe ctuat de către pe rsoanele desemnate prin decizii ale Directorului General al O NRC şi
Directorului O RC Iaşi. În vederea respectării a ctelor norma tiv e ce reglementează a ceastă activitate, s-au fectuat:
- prelucra rea bilunară a articolelor 41, 42, 50 din Regulame ntul Inte rn;
- prelucra rea cu personalul a de ciziilor Dire ctoruli ge neral, circularelor, procedurilor, adre selor, e -mailurilor transm ise de ONRC;
- luna r s-au întocmit procesele -v erbale de control intern managerial afe rent, ra portul de control managerial şi raportul luna r priv ind
situaţia documentelor/dosarelor reconstituite.
- prelucra rea cu personalul a RO F , Codului Etic;
- s-a întocmit luna r raportul priv ind constatările comisiei de v erificare taxe şi tarife ;
- s-a întocmit luna r raportul de activ itate;
- s-a întocmit luna r raportul referitor la situaţia dosare lor soluţionate.

CAPITOLUL V: AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCT URALE ȘI DE COEZIUNE
V.1. C onsiliul Județean Iași
V .1.1. Proiecte implementate
V .1.2. Proiecte monitorizate
V.1.3. Parteneriate
V.2. Primăria Municipiului Iași
V.2.1. Proiecte corelate cu por 2014-2020 și alte surse de finanțare
V.2.2. Lista principalelor obie ctiv e de inv estiții din buge tul local pentru anul 2016
În anul 2015, C onsiliul Judeţean Iaşi a demarat procedura de elabora re a Strategiei de Dezv oltare Economică şi Socială a
Judeţului Iaşi pentru perioada 2014 - 2020. A ceastă strategie a re scopul de a ev alua şi pune în valoare oportunităţile economice şi
inv estiţionale, pentru ca judeţul Iaşi să rămână cel mai importa nt ce ntru de dezv oltare din zona Moldov ei.

Activi tăţi d esf ăşurate în anul 2015
5

V.1 .1. Implem entare proiecte:
1. A mbulatoriul de Specialitate al Spitalului C linic de O bstetrică şi Ginecologie "C uza V odă" Iaşi.
Inv estiţia realizată prin acest proiect este finanţată prin Programul operaţiona l Regional 2007 - 2013 - A xa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniul major de interv enţie 3.1 - „Reabilitarea / m oderniza rea / echiparea infrastructurii
serv iciilor de sănătate”.
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridica rea serv iciilor de sănătate la standarde e uropene, cu implicaţii pozitiv e asupra
gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priv eşte gradul general de a tractivitate a regiunii
NE, scop convergent celui propus de Program ul O peraţional Regional pentru această a xă prioritară.
Data începerii contractului de f inanţa re: 02.08.2013
Durata contractului de finanţa re: 34 luni

Data finalizării contractului de f inanţare: 30.06.2016
V aloarea totală a proiectului: 8.864.212,00 lei

2. Ambulatoriul Integra t al Spitalului C linic de Urgenţă "Prof. Dr. N. O blu" Iaşi
Investiţia realizată prin acest proiect este finanţată prin Programul operaţional Regional 2007 - 2013 Axa prioritară 3 - „îmbunătăţirea infra structurii socia le”- Domeniul major de interv enţie 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea /
echiparea infra structurii se rv iciilor de sănătate”.
Data începerii contractului: 26.09.2013
Durata contractului: 33 de luni
Data finalizării: 30.06.2016
V aloarea totală a proiectului: 6.194.605,72 leiA sistenţă financia ră ne rambursabilă : 4.852.591,68 lei

3. A mbulatoriu l de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
Investiţia realizată prin acest proiect este finanţată prin Programul operaţional Regional
2007 - 2013 - A xa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniul major de
interv enţie 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serv iciilor de
sănătate”.
Data începerii contractului: 13.08.2013
Durata contractului: 34 luni
Data finalizării contractului: 30.06.2016
Valoarea totală a proiectului: 9.754.837,91 lei
A sistenţă fin anciară nerambursabilă: 2.558.108,18 lei
Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea şi modernizarea A mbulatoriului de
specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi în vederea îmbunătăţirii accesului
cetăţenilo r la serv ic ii medicale de calitate.
4. „ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din Municipiul Iaăi”
Titlul proiectului: „ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din municipiul
Iaşi”
Obiectivul prin cip al: Promov area in municipiul Iasi a egalitatii de gen si a echilibrului intre
v iata profesio nala si cea de familie

5. Reabilitarea ăi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282,
DJ 282B Iasi-Botosani (POR 2007-2013, DMI 2.1)
Data începerii contractului: 08.09.2009
Durata contractulu i: 64 luni
Data finalizării: 08.01.2015
Valoarea totală a proiectului: 82.038.960,46 lei
A sistenţa fin anciară nerambursabilă solicitată: 57.072.301,74 lei
Obiectivul specific al proiectului: îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor cu dezvoltare
structurală defic itară, aflate la graniţa judeţelor Iaşi şi Botoşani, la polii regionali de
dezvoltare economică.
6. Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support (POC RO-UA-MD 2007- 2013)
Data începerii contractului: 15.05.2012 Durata contractului: 43 de luni Data
finalizării: 31.12.2015
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.313.344,19 Euro
Valoare
finanţare
nerambursabilă
(Autoritatea
Comună
de
Management):2.783.401,01 Euro (64,53%) Lider de proiect: Consiliul Judeţean Iaşi
Obiectiv ul principal este dezv oltarea infrastructurii de mark eting agricol în scopul
îmbunătăţirii performanţelor economiei din zona transfrontalieră. Obiectiv ul specific 1 este
dezvoltarea de proiecte de inv estiţii care vor contribui la creşterea producţiei agricole şi

îmbunătăţirea practicilor de afaceri prin crearea parcului agro-industrial TransA gropolis;
Obiectivul specific 2 îl reprezintă promov area colaborării multi-sectoriale între cooperativ e
şi asociaţii de fermieri, agenţii guvernamentale şi sectorul priv at pentru dezvoltarea
inv estiţiilor la niv el local, prin crearea reţelei transfrontaliere de agribusiness.
7. Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II (POR 2007 - 2013 DMI 11)
Data începerii contractului: 25.09.2013
Durata contractulu i: 27 de luni
Data finalizării contractului: 25.12.2015
Valoarea totală a proiectului: 25.139.418,36 lei
A sistenţă fin anciară nerambursabilă: 24.434.690,97 lei
Scopurile principale ale proiectului Reabilitarea Manastirii Golia - Etapa II au fost
sporirea v izibilitatii sitului si a ansamblului monahal in cadrul circuitului turistic al centrului
istoric al oraşulu i Iasi, realizarea unei infrastructuri care sa ev identieze acest ansamblumonument si care sa permita un parcurs turistic intre alte monumente si Manastirea Golia.
8. ”Programulu i de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate”
Prin Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 264/N/28.12.2009, încheiat între
Admin istraţia Fondului de Mediu şi Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a fost aprobată
finanţarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului de împădurire a terenurilor
agricole degradate, în cadrul ”Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate”. Beneficiarii finali ai proiectului sunt comunele:
Aroneanu, Cucuteni şi Ipatele.
Valoarea totală a contractului de este de 4.384.455,90 lei.
9. Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui (POR 2007-2013,
DMI 2.1)
Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serv iciilor
în judeţele Vaslu i şi Iaşi prin asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri
naţionale.Obiectiv ele specifice ale proiectului:Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii
rutiere de pe DJ 248 în scopul creşterii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii timpului de
călătorie pe dir ecţia Iaşi-Vaslui;Scoaterea din izolare a unor zone rurale cu o dezv oltare
structurală defic itară şi stimularea creşterii economice în această regiune.

Prin modernizarea infrastructurii de drum s-a asigurat scoaterea din izolare a unor
comunităţi rurale cu o dezvoltare deficitară din zona de sud a judeţului Iaăi ăi nord-est a
judeţulu i Vaslu i, unde rata şomajului este foarte ridicată, dar şi facilitarea accesului la
serv icii medicale şi educaţionale aparţinând centrelor urbane din regiune (Iaşi, Vaslui,
Negreşti).

V.1.2. Monitorizare proiecte:
1. Reabilitarea şi modernizarea drumului de interes regional DJ 208 limita
Neamţ - Iaşi - limita Judeţului Suceav a (POR 2007-2013, DMI 2.1)
Perio ada de implementare: iunie 2009 - noiembrie 2011

judeţului

Valoarea totală a proiectului: 60.846.890,56 lei A sistenţă financiară nerambursabilă:
50.015.218,51 lei În monitorizare până în luna noiembrie 2016
2. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi (POR 2007- 2013,
DMI 3.4)
Data începerii contractului: 18.03.2010
Durata contractulu i: 40 luni
Data finalizării: 17.07.2013
Valoarea totală a proiectului: 32.285.065,33lei
A sistenţa fin anciară nerambursabilă solicitată: 24.925.785,61 lei.
În monitorizare până în noiembrie 2016
3. A mbulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi - Punct de
Lucru din str. Gen. Berthelot nr.2 (POR 2007-2013, DMI 3.1)
Perio ada de implementare: 06.02.2010 - 04.10.2011 Valoarea totală a proiectului:
1.960.175,45 lei A sistenţă financiară nerambursabilă: 1.092.421,31 lei În monitorizare până
în luna octombrie 2016

4.

Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi - Iaşi (POR 2007-2013, DMI
3.2)
Perio ada de implementare: 25.06.2009 - 24.09.2011 Valoarea totală a proiectului:
2.342.492,03 lei A sistenţă financiară nerambursabilă: 1.643.646,73 lei În monitorizare până
în luna septembrie 2016
5.

Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric "Mănăstirea
Golia"
(PHA RE CES 2004-2006) - parteneriat cu Consiliul Local Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi este
lider de proiect
Perio ada de implementare: 23.05.2008 - 30.10.2010;

Valoarea totală a proiectului: 5.271.227 Euro A sistenţă financiară nerambursabilă:
4.401.765,98 Euro;
În monitorizare până în luna octombrie 2016.
6. Centrul Expoziţional Moldov a Iaşi (PHA RE CES 2004-2006) - parteneriat cu Consiliul
Local Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi este lider de proiect
A sistenţă fin anciară nerambursabilă: 6.666.666,67 Euro.
În monitorizare până în luna noiembrie 2016

V.1.3. Proie cte /Partene riate
1. “REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI - SUCEAVA ”- proiect
iniţiat în cadrul parteneriatului între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Judeţul Suceav a
-Consiliul Judeţean Suceava
2. REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOŞANI - IAŞI” - proiect
iniţiat în cadrul parteneriatului între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Judeţul Botoşani
- Consiliul Judeţean Botoşani
3. Partic ipare la implementare proiectului (Consiliul Judeţean Iaşi-Partener):
”Dezvoltarea şi modernizarea A eroportului Internaţional Iaşi - extras din SF, în v ederea
executării parţiale a obiectivului Modernizare Modul I - etapa intermediară - Pista 2400 m extindere suplimentară platformă parcare aeronav e şi terminal pasageri,, - Programul
Operaţional Sectorial de Transport POS-T 2007-2013, A xa prioritară 2 - Modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport situată în afara axelor prioritare TEN-T, în
scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, D.M.I. 2.4. - Modernizarea şi
dezvoltarea in frastructurii de transport aerian. Iniţiator : R.A.A eroportul Iaşi
4. Compartiment UIP - Sistemul De Management Integrat A l Deşeurilor (SMID)
Compartimentul UIP SMID are atribuţii de ordin executiv , tehnic şi financiar în pregătirea
şi implementarea proiectelor ce v izează funcţionarea unui sistem integrat de management
al deşeurilor în judeţul Iaşi.
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

Descrierea proiectului:
Consiliul Judeţean Iaşi este beneficiarul proiectului ”Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Iaşi”, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial
Mediu 2007-2013.
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), este documentul care stabileşte
strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în
Romania, în perio ada 20072013, av ând ca punct de plecare obiectiv ele şi priorităţile
politicilor de mediu ale Uniunii Europene şi este astfel structurat încât să contribuie la
îndeplinir ea angajamentelor României din Tratatul de Aderare.
Scopul proiectului este reprezentat de completarea infrastructurii şi a echipamentelor
existente cu inv estiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al
deşeurilor la niv el de judeţ, prin care se v a realiza atingerea standardelor minime pentru
conformarea cu cerinţele legislativ e ale Uniunii Europene referitoare la sectorul de mediu,
precum şi respectarea angajamentelor României asumate prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeană.
V.2.Proiecte prioritare ale Municipiului Iasi pentru perioada 2014-2020
V.2.1. Proiecte corelate cu por 2014-2020 și alte surse de finanțare

N r.
crt .

Ti tl u p ro i ect

V al o are
est i m at a
(lei)

Reabilita re Linie
1

tra m vai Iasi -

73.246 .98 2,66

3

Sistem ec ologic
de tra nspo rt
metrop olitan

ur b a n e

2011

Pr i ori ta te a 4. 1 . – P ro m o va r ea s tr a te gii lo r
de r e d u ce re a e m i sii l or d e di o xi d d e
c ar b o n
I n ve s ti ții d e s ti na te
î m b u nă tă țiri i

infras truc tu rii de
tra m vai in Iasi
(Cinci d rum uri Baș Ceauș ,
Buc sines cu Calea
Chisinaului, Po du
Roș -Țesă tu ra,
Tep ro -Ț uțo ra ,
Pod S f Io an –
Ron d Da nc u)

A x a pri or i tar a 4. S p ri ji ni re a d e z vol tă rii

SF si PTH

Danc u
Reabilita re a si
mode riza rea

2

A ct i u ni eli g i bil e
P O R 201 4- 2 02 0

S t ad i u

PTH
50.000 .00 0,00

90.000 .00 0,00

1.

tra n s p or tu l ui p u bl i c ur b a n
achizitionarea de
ma te rial

rul ant

electric/vehicule ecologice (EEV);
2. modernizarea / reabilitarea / extinderea
traseelor de transport electric public;
3. modernizarea materialului rulant electric
existent (tramvaie);
4.
modernizarea/reabilitarea
depourilor
aferente transportului public și infrastructura
tehnică aferentă, inclusive construire depouri
noi pentru transportul electric;
5.
realizarea de trasee separate exclusive

(achizitie si
reabilita re
tra m vaie )

pentru vehiculele de transport public;
6.
imbunătățirea stațiilor de transport public
existente, inclusive realizarea de noi stații și

4

Siste m e -tic keti ng
pentru
imbun ata tirea
mobilita tii in z ona
metrop olitana Iasi

18.000 .00 0,00

terminale intermodale pentru mijloacele de
transport in comun;
7.
realizarea de sisteme de e-ticketing
pentru călăto ri;
8.construirea/modernizarea
(inclusi ve prin

5

Mo de rniza re
depou tra mvaie Dacia

40.000 .00 0,00

introducerea
pistelor
pentr u
biciclisti)/reabilitarea infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de transport public)

6

Punc te
intermodale de
tra nsf er în

Urmeaza
proiectare
12.000 .00 0,00

pentru creșterea nivelului de siguranță și
eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei
de transport, etc.)

tra ns po rtul publi c
de c ălăto ri
7

8

Con strui rea de
parca ri de tipul

Park& Ride (la
intrarile in o ras)
Cen tru in te rmo dal
de tra nspo rt –

I n ve s ti ții d e s ti n a te tr a n s p or tu lu i el e c tr i c

30.000 .00 0,00

93.786.254,40

Au toga ra Ia şi

1.

SF si PTH
2012

și n e m o tor i z a t
construire infrastructură necesară

transportului electric (inclusive staţii de
alimentare a automobilelor electrice);
2. construirea/modernizarea/reabilitarea
pistelor/traseelor pentru bicicliștiși a
infrastructurii tehnice aferente (puncte de
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete
etc);
3. crearea de zone și trasee pietonale,
inclusive măsuri de reducere a traficului auto
în anumite zone, etc.)

Sma rt ci ty

Alte investiții destinate reducerii emisiilor
(inclusi ve sis tem

de CO2 în zona urbană
9

de p rio ritiza re a

10.000.000,00
1. realizarea de sisteme de monitorizare

tra ns po rtul ui
video bazat pe instrumente innovative şi
public)
eficiente de management al traficului;
2. realizarea sistemelor de tip park and ride;

3. realizarea de perdele forestiere alineamente de arbori (cu capacitate mare de
retenție a CO2);
T O T AL :

41 7. 033. 2 37, 0 6

Nr.
Ti tl u pr oi e c t

Valoar
e
e s ti m a
ta

S ta di
u

cr t.

POR 2014-2020
(l ei)
Amenajarea

1

2

3

parcului pu blic
Teatru
National Vasile
Alec sand ri
Dezvoltare
parc

42.98 3.7 59,
00

industrial pe
platforma
Fortus
SA

40.00 0.0 00,
00

Infrastructura
de
agre men t –
raul

PTH
2015

10.00 0.0 00,
00

Sf 2 014

10.12 5.0 00,
00

PTH

Bahlui
Reabilitare si
4

modernizare
Parcul Copou

Reabilitare
zona
5

Măn ăs tire a
Fru moa sa

TOTA
L:

A c ti u ni el i gi bi le

1 2 6. 1 0 8. 7 5 9 ,
00

23.00 0.0 00,
00

A x a pr i ori ta ra 4. S pr i ji ni re a d e z vo l tăr ii
ur b a n e
P ri or i ta te a 4 . 2. - Re a li z ar ea de a c ți u ni de s ti n a te
î m b u n ă tă țir ii
m e di u l ui u r b a n, re vi ta li z ări i or a ș el or ,
re g e ne ră rii și
d e c o n ta mi n ăr ii te re n u ri lo r i n d u s tri a l de z a fe c ta te
(i n cl u s i v a
z o n el or d e re c o n ve r si e ), re d u c e rii p o l uă rii
ae r ul ui și
pr o m o vă ri i m ă s u ril o r d e r e d u c er e a
z g o m o tu l ui
1. demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse
intervențiilor;
realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare
2. trotuare;
amenajare spații verzi (modelarea terenului;
3. montarea
elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole,
grilaje
etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusive plantare
arbori);
4. crearea de facilități pentru recreere pe terenurile
amenajate (ex.
zone special pentru sport, locuri de joacă pentru copii,
etc.);
5. instalare Wi-Fi în spațiile publice;
6. dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
7. modernizarea străzilor urbane adiacente terenurilor
supuse
intervențiilor, inclusive în locuirea și/sau racordarea la
utilități
publice (străzile urbane sunt eligibile în situații
excepționale,
numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare
pentru
facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

V.2.2 . Lista principalelor obiective de investiții din bugetul local pentru
anul 2016
Obi ecti vul
Modernizare străzi
Modernizare trot u are, al ei pieto nal e î n c arti ere
Reabilitarea infr astruct urii ruti ere în zo n a in d ustrial ă a Munici piul ui
Iași
Amenaj are p arcări
Achiziț ie mijlo ac e tr ans p ort urban e: a ut obuz e, tra mvaie
Achiziț ie co perti ne pe ntru p eroan e staț ii de transp ort p ublic
Construire loc uinț e
Proiecte , t a xe, a viz e l ocui nț e colec ti ve î n c adrul pr og ra mul ui de
sprijinire a ti n erilor pe ntru co nstr uirea unei lo cui nț e
Racor darea clădirilor pu blice la sis temul c en traliz at d e t ermofic are
Modernizare spaț ii de jo ac ă
Mobilier urb a n
Ilu min at public
Ilu min at stra dal zo na Gr ădi nari
Proiectar e e xtind ere ilu min at public, incl usi v zo na Viș a ni
Cimitir S f Petr u și Pa vel : al ei, împr ejmuire
Consolid are , rea bilitare și re staurar e monu ment Cruc e a lui Fer ent z
Concurs de s oluț ii pt mo nu mente , st at ui, clă diri p ublic e – Nic ola e
Iorg a, Regel e Ferdi na n d, Op era Român ă etc
Construire cor p no u Lice ul "M. Co stin"
E xtind ere cor p n o u Lice ul " V. Alecsa ndri"
Reconstr uire cor p C Gră diniț a pp 5 "Sf . Sa va"
E xtind ere Gră diniț a pp 1
Construire e xtin der e c orp A Liceul de I nformatic a " Gr. Moisil"
Reabilitare Școala "I. Si mio n esc u"
Reparaț ii ca pitale faț a d a Col egiul Ec on omic Ad mi nistra tiv
Reparaț ii ca pitale cămi n C olegiul "O. Ba ncil a"
Reparaț ii ca pit ale tâmplă rie c orp A Col egiul Natio nal
Reparaț ii ca pitale cor p A Lic e ul "A .I.C uz a"
Reparaț ii ca pitale Grădiniț a PP 2 3, PP 26, PP2 0, P P1

Bug e t aloc at
10.7 20 ,0 0
83.0 00 ,0 0
2.00 0, 00
2.00 0, 00
12.0 00 ,0 0
300, 00
5.00 0, 00
1.62 0, 00
2.50 0, 00
5.00 0, 00
1.75 0, 00
2.70 0, 00
355, 00
5.10 0, 00
1.50 0, 00
348, 00
1.50 0, 00
710, 00
220, 00
148, 00
100, 00
100, 00
431, 00
415, 00
584, 00
519, 00
300, 00
801, 00

CAPITOLUL VI ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
V I.1. Inspectoratul de Poliție Județean Iași
VI.1.1. O biectiv e strategice
VI.1.2. Siguranța cetățea nului și ev oluția fenomenului infractional
VI.1.3. C riminalitatea strada lă
VI.1.4. Promov area siguranței – situația contrav entiiloe aplicate
V I.1.5.A ctiv itati operativ e desfăsurate total IPJ Iasi
VI.1.6. Evoluția evenimentelor rutie re
VI.1.7. Combaterea criminalității
VI.1.8. Criminalitatea transfrontalieră
VI. 1.9. Dinamica lucrarilor și dosarelor penale – Situația lucra rilor si
cauzelor
penale la niv elul IPJ Iași
VI.1.10. Accesarea fondurilor europene
VI.1.11. Asigurarea managmentului comunicarii
VI.2 . Inspectoratul de Jandarmi Iași
VI.2.1. Asigurarea și restabilirea ordinii publice
VI.2.2. Prev enirea și combaterea faptelor antisociale
VI.2.3. Protectia instituțională, suprav egherea și ordinea publica în zona
obiectiv elor de competență
VI.2.4. Cooperare interinstitutiona lă
VI.2.5. Resurse umane
VI.2.6. Relații cu publicul
VI.2.7. Imaginea publica
VI.3 . Inspectoratul T eritorial al Poliției de Frontieră Iași
V I.3.1.A cțiu ni de sfă șurat e la niv elul st ru ct urii poliț iei de f rontie ră
VI.3.2. A ctiv ităţi specifice în ca drul comandamentelor ope raţionale
VI.3.3. Relaţia cu societatea civ ilă
VI.4. Inspectoratul de Situații de Urgență Iași
VI.4.1. Repartizarea incendiilor pe ramuri economiceE
VI.4.2. Incendii la locuințe și anexe
VI.4.3. Medii de manifestare a incendiilor
În anul 2015, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a avut în v edere
următoarele obiectiv e și priorități privind ordinea și siguranța cetățeanului:
VI.1 .1 . Obiective strategice
- Prev enirea delincv enţei juvenile şi victimizării minorilor;
- Prev enirea infracţiunilor contra patrimoniului.
Prin dispoziţiile şefului IPJ Iaşi au fost constituite grupurile pe cele două
domenii: prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi prevenirea delincvenţei

juv enile şi v ictimizării minorilor.
Grupurile de lucru susmenţionate au întocmit:
Programul Cadru de prev enire a delincv enţei juvenile şi victimizării
minorilor nr. 22231 din 06.03.2015;
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Programul Cadru de prevenire a inf racţiunilor contra patrimoniului nr.
22232 din 06.03.2015, structurat pe 4 module : prev enirea furturilor din locuinţe,
din autoturisme, a furturilor personale (din genţi, buzunare etc.) şi a tâlhăriilor.
A cestea au fost transmise către subunităţi în v ederea adaptării şi punerii în
aplicare a măsurilor dispuse.
În perioada analizată au fost organizate 12 întâlniri ale grupurilor de lucru
care coordonează impleme ntarea activ ităţilor din programele susmenţionate.
VI.1 .2. SIGURA NŢA CETĂŢEA NULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI
INFRACŢIONAL
Principalele Proiecte/Campanii/Planuri de a ctiv ităţi iniţiate sau de rulete
1 . PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI A VICT IMIZĂRII
MINORILOR
Cam panii/proiecte iniţiate de ICPC sau BAPC

Iniţiate în 2014, continuate în 2015
- proiectul „ŞCOALA – PRIO RITATEA MEA ”, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială
Ion Neculce Iaşi (prev enire delincvenţă/v ictmizare copii);
- proiectul COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ iniţiat de IGPR, prin Institutul pe ntru
C ercetarea şi Prev enirea C riminalităţii. Proiectul este f inanţa t din granturile
,,Prev enirea şi lupta împotriv a criminalităţii” (ISEC ) ale Comisiei Europene şi are
drept scop creşte rea eficienţei programelor de prevenire a delincv enţei juv enile
la minorii cu v ârsta sub 14 ani.
- Proiect UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEA LĂ – derulat în pa rteneriat cu ISJ Iaşi şi cu
10 unităţi şcola re din judeţul Iaşi;

Iniţiate în 2015

- Campania CARAVANA IMPLICĂRII – ce are ca scop creşte rea gradului de
informare al popula ţiei din mediul rural din judeţul Iaşi cu priv ire la măsurile ce
trebuie cunoscute şi puse în practică şi comportamente le ce tre buie adoptate în
v ederea reducerii riscului de a fi implicat într-un act ce contrav ine legii (ca
v ictimă sau ca infra ctor). Perioa da de derulare a fost ianua rie - iunie 2015. În
luna iulie a fost întocmită ev aluarea nr. 22727 din 27.07.2015 fiind replanificate
pentru anul şcolar 2015/2016 activ ităţile neexecutate;
- C ampania INTERNETUL – O LUME FĂRĂ CAPCANE ce are ca scop creşterea
gradului de informare al elevilor din mediul liceal din judeţul Iaşi cu privire la
folosirea în siguranţă a internetului, precum şi cu priv irea la criminalitatea
informatică. Perioada de derulare este februarie – iulie 2015. Partener în
cadrul campaniei este A sociaţia Salv aţi C opiii Iaşi. În luna iulie a fost întocmită
evaluarea nr. 22725 din 24.07.2015 fiind re planificate pentru anul şcolar
2015/2016 activităţile neexe cutate;
- Program de manifestări SĂPTĂMÂNA „ÎMPREUNĂ ÎMPO TRIVA VIOLENŢEI”.
Scopul acestui deme rs a fost orga nizarea de activ ităţi în mediul şcola r în
v ederea prev enirii comportamentelor agresiv e şi actelor v iolente în unităţile de
învăţământ, precum şi în v ederea adoptării unor comportamente a decv ate de
către elev i. Perioada de de rula re a fost 09-13 ma rtie 2015. Partene ri: C entrul
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Iaşi şi Centrul Judeţean de
A sistenţă Psihopedagogică Iaşi. Au fost organizate şi susţinute 8 sesiuni de
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informare în unităţi de înv ăţământ, beneficiari fiind 510 elevi şi 26 cadre
didactice;
- Derularea, în perioa da 06-10 a prilie a.c., a programului “ŞCOALA ALTFEL: SĂ
ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”, în cadrul căruia poliţiştii de prev enire a u
susţinut 21 de activ ităţi în me diul şcola r, av ând ca beneficiari 1029 elev i şi 64
de cadre didactice.
- Proiect nr. 22589 din 04.06.2015 CAIETE PENTRU ELEVI – EDIŢIA II ce are
drept scop prev enirea implică rii copiilor şi adolescenţilor în fapte antisociale şi
în evenimente rutiere (cu perioadă de derula re iunie – decembrie 2015);
- Proiect nr. 23051 din 19.10.2015 BIBLIO -ŞCOALA DE PIETONI derulat în
partene riat cu Biblioteca Judeţeană “G. A sachi” Iaşi şi filiala Crucea Roşie –
Iaşi. Scop: educaţie rutie ră (cu perioadă de derulare octombrie 2015 – iunie
2016);
- C ampanie pe linia prev enirii crim inalităţii inf ormatice, conform dispoziţiei
IGPR nr. 680077 din 29.09.2015 (luna octombrie – luna se curităţii
cibernetice );
- Proiect EDUCAŢIE PENTRU SIGURANŢĂ conform dispoziţiei IGPR – ICPC nr.
680109 din 06.10.2015 (cu perioadă de derulare octombrie 2015 – iunie
2016);
- C ampanie 19 ZILE DE ACTIVISM PENTRU PREVENIREA VIO LENŢEI
ÎMPOTRIVA COPIILO R ŞI TINERILOR (perioada de rulare – luna noiembrie ).

o
o

o

Alte activităţi:
Participarea la şedinţele Comisiei pentru Prote cţia C opilului Iaşi
Participarea la şedinţele orga nizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi:
C u directorii unităţilor de înv ăţământ din judeţul Iaşi
C omisia judeţeana de prev enire şi combatere a a ctelor de v iolenţă
în mediul şcola r
Demersuri pentru identificarea de pa rtene ri din me diul neguvernamental cu
care să fie iniţiate a cţiuni comune.
2 . PREVENIREA INFRACŢIUNILOR CONT RA PATRIMONIULUI
Cam panii/proiecte iniţiate de ICPC sau BAPC

Iniţiate în 2014, continuate în 2015

-

proiectul SIGURANŢA TA CONTEAZĂ : se derulează în perioa da decembrie
2014-se ptembrie 2015 în parteneriat cu C onsiliul Judeţean Iaşi – ATOP şi
C orpul Naţional al Poliţiştilor – Consiliul Teritorial Iaşi. Principalele direcţii de
acţiune pe linia prev enirii criminalită ţii v izează în principal următoa rele
segmente infra cţiona le: prev enirea furturilor din locuinţă, din buzuna re, din
autoturisme, prevenirea tâlhă riilor şi agresiunilor şi prev enirea v ictimizării
bătrânilor. Proiectul a bene ficiat de un buget de 20.000 lei aloca t de
C onsiliul Judeţean Iaşi. A fost întocmită evaluarea finală nr. 22924 din
22.09.2015.

-

campania nr. 22163 din 10.02.2015 STO P F URTURILO R DIN BUZUNARE –
perioada iniţială de derulare a fost februarie – martie 2015, însă cam pania a
fost prelungită până la finalul lunii iunie a.c. ;

Iniţiate în 2015
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-

-

campania nr. 22316 din 07.04.2015 PUNE F RÂNĂ F URTURILO R DE
BICICLETE – derulată în perioada aprilie – se ptembrie 2015;
campania nr. 22395 din 28.04.2015 NU-ŢI LĂSA MAŞINA LA ÎNDEMÂNA
HO ŢILO R, derulată în pe rioada mai – septembrie 2015.
C ampania nr. 102732/30.09.2015 MAŞINA NU ESTE O INVITAŢIE PENTRU
HO ŢI derulată în pe rioada octombrie – decembrie 2015.
proiect nr. 22591 din 04.06.2015 F II PRECAUT, NU TE LĂSA ÎNŞELAT! – ce
are drept scop cre şterea gradului de informare a populaţiei, în v ederea
reduce rii numărului de v ictime ale inf racţiunilor de înşe lăciune, furturi din
locuinţe şi a faptelor comise cu v iolenţă (cu perioadă de de rula re august –
decembrie 2015)
campanie nr. 23262 din 09.12. 2015 SĂ RBĂTORI ÎN SIGURANŢĂ - derulată în
luna decem brie 2015.
VI.1 .3. CRIMINALITATEA STRADALĂ – SESIZATE TOTAL I.P.J. IAŞI

Prev enirea şi combaterea criminalită ţii stradale a constituit un obiectiv
prioritar atât pe ntru Poliţia Naţională cât şi I.P.J. Iaşi, continuându-se aceeaşi
manieră de abordare, axată pe apropierea de comunitate, pregătirea anti victimală a cetăţenilor şi perfecţiona rea sistemului de ordine publică, prin utiliza rea
unui sistem de management a l resurselor ba zat pe analiza informaţiilor şi mapa rea
incidentelor.
F aptele sesizate de a cest gen cresc în raport cu 2014. Totalul a cestora
este 1205, reprezentând 4,87% din totalul infracţiunilor sesizate. 56% din cele
1205 f apte sesizate au fost comise pe timp de noa pte, restul de 44% f iind
comise pe timp de zi.
Deşi dinamica pe luni a lui 2015 arată o tendinţă ascende ntă a acestui tip
de inf racţionalitate, dinam ica pe ani pentru perioada 2010-2015 are un
trend de scende nt.
Pe genuri de fapte predomină furturile, acestea repre zentând peste 79%
din totalul totalul sesizatelor: 954.
- C riminalitatea grav ă comisă cu v iolenţă cunoaşte o uşoa ră scă dere, respectiv
de -5.
- Tâlhăria se menţin la acelaşi niv el cu perioa da comparativă, de 225 fapte.
- C elelalte fapte comise cu v iolenţă cunosc un trend descende nt.
A naliza situaţie i infracţiunilor de ameninţare arată o scă dere 4%. Astfel,
numărul infra cţiunilor de ameninţa re se sizate sca de în pe rioa da analizată cu
48 fapte, la 1054, acestea repre zentâ nd 14,77% din totalul infra cţiunilor
contra pe rsoa nei sesiza te.
Infracţiunile de lipsire de libertate în mod ilegal înre gistrează o uşoară
scăde re, cu -1.
VI.1.4 . PROMOVA REA SIGURA NŢEI SITUAŢIA CONTRAVENŢIILOR
APLICATE
A u fost aplicate 155323 contrav enţii. Dintre acestea, 120699 contrav enţii au
fost aplicate conform O.U.G. nr. 195/2002 privind regimul circulaţiei rutiere, 25949
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la Legea nr.61/1991 priv ind asigurarea ordinii şi liniştii publice, 3950 la Legea nr.
12/1990 priv ind activ ităţile comerciale ilicite şi 1077 la Legea nr.333/2003 priv ind
paza obiectivelor şi bunurilor. Din datele prezentate rezultă că fermitatea în
aplicarea le gii a înre gistrat o creştere generală cu 4%. C reşterea a fost susţinută
în principal de sporirea fe rmităţii în aplicarea legislaţiei rutiere (+8%).

VI. 1.5 . ACTIVITĂŢI OPERATIVE DESFĂŞURAT E TOTAL I.P.J. IAŞI
În perioada a nalizată s-au realizat 2865 intervenţii ra pide la evenimente,
91 razii, 3777 acţiuni cu efective lărgite şi 25754 controale directe.
Urmare a acestor activ ităţi, s-a u descoperit 3697 inf racţiuni cu ocazia
activităţilor de prevenire, din ca re 2535 au f ost descope rite în flagrant.
În ceea ce priv eşte implementările în S.N.R.I. efectuate în cursul perioadei
analizate, constatăm că au fost impleme ntate 22189 persoane în conţinutul
aplicaţiei, 7684 autov ehicule v erificate.
TOTAL APELURI DE URGENŢĂ PRIMITE PRIN SNUAU 112 LA
NIVELUL INSPECTORATULUI, ÎN ANUL 2015 COMPARATIV CU 2014
În cadrul activ ităţii de combatere a infracţionalităţii o atenţie deosebită s-a
acordat intervenţiei la ev enimentele semnala te prin S.N.U.A.U. 112.
În cursul anului 2015, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a primit 73128
apeluri de urgenţă, dintre care 30323 cu intervenţie.
Dinamica pe luni a a pelurilor primite la niv elul inspe ctoratului prin
intermediul S.N.U.A .U. 112 relev ă un trend uşor ascende nt faţă de începutul
anului.
În cazul unui număr de 30323 apeluri din totalul 73128 a f ost nevoie şi de
intervenţie. Astfel s-a intervenit pentru un număr 16.731 de apeluri de urgenţă în
mediul urban şi pentru un număr de 13.592 în mediul rural.
Având în v edere indicatorii de pe rformanţă stabiliţi prin Planul de activ ităţi
al Inspectoratului Genera l al Poliţiei Române pentru a nul 2015, s-a stabilit ca
intervenţia la 112 SNUAU, în cazul sesizării unor ev enimente să fie în procent de
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83% sub 10 minute. În urma analizei, s-a stabilit că procentajul de interv enţie în
urban este de 92,67%. În mediul rural, acesta ar fi fost îndeplinit doar da că este
să luăm în considerare un timp de reacţie sub 30 de minute.
Se poate concluziona că obie ctiv ul propus pentru anul 2015 a fost rea lizat în
perioada ana lizată pe ntru mediul urba n.
VI.1 .6. EVOLUŢIA EVENIMENTELOR RUTIERE
a. SIGURANŢA T RAFICULUI RUT IER
În 2015, structurile de poliţie rutie ră cu toate că au înregistrat o creştere în
ceea ce priv eşte intensitatea activ ităţilor prev entiv e desfăşurate, trendul
accidentelor rutiere înre gistrat este unul ascendent. Se poate astfel obse rva
creşterea cu 407 a fapte lor pe nale descope rite, cu +2782 a numărului de sancţiuni
contrav enţionale aplicate conform O.U.G. nr. 195/2002 actualizată şi creşte rea
numărului de pe rmise re ţinute în v ederea suspe ndării cu 612.
A u fost înregistrate 1128 a ccidente rutiere, din care 422 grav e.
b. PRINCIPALELE CA UZE ALE PRODUCERII DE ACCIDENTE RUT IERE
PE RA ZA JUDEŢ ULUI IAŞI
În continuare, principalele cauze a le produce rii de a ccidente rutiere sunt
trav ersarea neregulamentară a drumului de către pietoni (17%), v iteza
neadaptată la condiţiile de drum (13%), neacorda rea de prioritate pie tonilor
(12%) şi nea cordarea de prioritate între v ehicule (9% ) sau abateri biciclişti (9% ).
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Siguranţa în şcoli
Pentru creşterea gradului de siguranţă a elev ilor şi a personalului didactic şi
prev enirea delincv enţei juv enile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de
înv ăţământ preuniversitar, au f ost desfă şurate următoarele:
A ctiv ităţi desfăşurate în cadrul orelor de curs = 1456;
Media zilnică a patrulelor din zona adiacentă unită ţilor de înv ăţământ
preuniversita r = 72;
Participări la şedinţele cu cadre le didactice şi părinţii = 343;
Număr solicită ri transmise pentru rezolv area problemelor de siguranţă =
204;
C ontravenţii aplicate = 61;
A cţiuni organizate = 594, din care:
pentru prev enirea absenteismului = 165;
pentru respe ctarea regimului rutier = 133;
altele = 296.
Total infracţiuni se sizate = 52
Infracţiuni sesizate în incintă = 50
Sesizate în zona adiacentă = 2
Infracţiuni comise de către e lev i = 21
Număr elevi v ictime = 44
Pe genuri de fapte sesizate în şcoli şi zona adiacentă, în 2015, faţă de 2014,
este de menţionat faptul ca nu am avut fapte de viol, tâlhărie, ameninţări,
şantaj, v ătămare corporală sau act se xua l cu un minor.

VI.1 .7 . COMBAT EREA CRIMINALITĂŢII
1 . SIT UAŢIA COMPA RATIVĂ PRIVIND INFRACŢIUNILE
SESIZAT E ŞI CONSTATATE CU Î.U.P. (Total I.P.J. Iaşi)
Pentru realizarea ev aluării activ ităţilor, la nivelul I.P.J. Iaşi s-au folosit
următoarele metodologii şi tehnici:
Analiza trendurilor;
Analiza comparativă pe perioade de tim p simila re.
Surse folosite :
Indicatorii statistici a i I.P.J. Iaşi

ʘ Infracţionalitatea sesizată cunoaşte o creştere de 1793 fapte, din care în
urban +584 fapte şi rural +1200 fapte;
ʘ Infracţionalitatea constatată cu Î.U.P. cunoaşte o creşte re cu 487 fapte.
Numărul infra cţiunilor constatate în f lagrant înre gistrează o creşte re cu 9
fapte.
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În ceea ce priv eşte clasificarea pe genuri a infracţiunilor sesizate,
constatate prin I.U.P. şi declinate, în urma analizării situaţie i opera tive
înregistrate în anul 2015, situaţia se prezintă după cum urmea ză:
Infracţiunile de natură judiciară sesizate cresc cu +1847, cele de
natură econom ico-f inancia ră se sizate cresc cu o fa ptă, iar cele de altă
natură scad cu -55 fapte;
În ceea ce priv eşte inf racţiunile declinate, constatăm că cele de natură
economico-fina ncia ră înregistrează o creştere de +186 fapte,
repre zentâ nd şi cea mai ma re parte din infra cţiunile declinate. C ele de
natură judicia ră înregistrea ză de aseme nea o creştere de +22 fapte,
timp în ca re cele de altă natură înregistrea ză o scădere de 2 fapte.
C lasif icarea infracţionalităţii se siza te după conţinut relev ă faptul că din
total se siza te 12267 sunt contra patrimoniului, ia r 7135 sunt contra pe rsoa nei.

2 . CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SITUAŢIA INFRACŢIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE CONSTATATE
Prin programul de Guvernare pentru perioada 2013 – 2016, obiectiv ul
primordial asumat de Poliţia Română a fost re prezenta t de „Asigurarea climatului

de legalitate mediului de aface ri prin combate rea ev aziunii fiscale, contrabandei,
corupţiei, contrafacerii de mă rfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice
precum şi prin protecţia intere selor financiare ale Uniunii Europene”.
Pentru aducerea la îndeplinire a obie ctiv ului a sumat, lucrătorii de poliţie au
acţionat pentru a sigurarea unui mediu de aface ri curat, cu accent pe com baterea
ev aziunii f iscale.
În acest sens, în perioada de refe rinţă au fost avute în v edere de că tre
lucrătorii I.P.J. Iaşi următoarele dire cţii de a cţiune şi domenii prioritare :

Protejarea bugetului gene ral consolidat al statului şi al mediului de
afaceri, asigura rea respe ctării competitiv ităţii şi concurenţialităţii;
Eficientizarea activ ităţilor de ide ntificare şi indisponibilizare în
vederea confiscă rii produselor infracţiunil or şi creşte rea niv elului de
recupe rare a prejudiciilor în cauzele econom ico-financiare şi de
spălare a banilor ;
Consolidarea capacităţii de acţiune comună a instituţiilor de a plica re
a legii în prev enirea şi com baterea infracţionalităţii din domeniul
economico-financiar.

Situaţia inf racţiunilor economico-fina nciare consta tate cu Î.U.P. la niv elul
I.P.J. Iaşi şi declinate în perioada a nalizată e ste ma rcată de scăderea principalilor
indicatori. A stfel, pe linia protejă rii proprietăţii intele ctua le au fost constatate 41
astfel de fa pte, pe linie de ev aziune f isca lă 666, iar pe linia prev enirii şi
sancţionării spălării banilor 32 astfel de fapte. Au scăzut şi rezultate le pe linia
aplicării prev ederilor C odului V amal, în ceea ce priv eşte contraba nda.
3 . COMBATEREA CORUPŢIEI DIN COMPET ENŢA DE CERCETA RE A
I.P.J. IAŞI
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A ctiv ităţile desfăşurate pe linia com bate rii fapte lor de corupţie la niv elul
I.P.J. Iaşi în perioada analizată, comparativ cu 2014, relev ă un trend ascendent al
faptelor declina te pa rche telor pentru fapte de corupţie, re spectiv 237 (+30,
+14%). Avem o creşte re semnif icativ ă a constatărilor priv ind infra cţiunile de
dare de mită 30 fapte (+ 4), pentru traf ic de influenţă şi cum păra re de influenţă
41 fapte (+39) şi luare de mită 32 fapte (+ 3, +10% ).

În ceea ce priv eşte numărul pe rsoa nelor deferite parchetelor pentru fapte
de corupţie, în perioada analizată se înregistrează o cre ştere accentuată a
numărului acestora, la 74 dintre ca re 23 defe rite la D.N.A., majoritatea acestora
fiind cercetate pentru infra cţiuni prev ăzute de Legea 78/2000, traf ic de influenţă,
luare de mită şi dare de m ită.

Regimul arm elor, explozivilor şi substanţelor periculoase
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În perioada analizată, activ ităţile desfă şura te pentru com baterea
infra cţionalităţii pe a ceastă linie au înre gistrat un tre nd asce nde nt. A stfel, au fost
sesizate 225 infracţiuni în domeniul de referinţă. Dintre ace stea, 174 au fost la
regimul armelor şi muniţiilor, 37 la regimul substanţelor periculoase şi 7 la
regimul fondului cine getic şi protecţia v ânatului.
În ceea ce priv eşte activ itatea de cerceta re penală în domeniul de
referinţă, în perioada analizată au fost constatate 241 infracţiuni, din care 190 la
regimul armelor şi muniţiilor, 7 la regimul fondului cinegetic şi protecţia v ânatului
şi 35 la regimul substanţelor periculoa se.
De asemenea, au fost conf iscate 118 arme, 3134 articole muniţie, 172 kg
materia le pirotehnice, 59 litri produse pentru protecţia plantelor şi 557 kg
substanţe toxice, foarte toxice şi deşeuri periculoase.
În ceea ce priv eşte activ itatea de a utoriza re şi e liberare permise, lucrătorii
serv iciului au eliberat în perioada ana lizată 332 autoriza ţii de armă, din care 231
pentru a rme letale şi 101 pentru a rme neletale, 151 pe rmise de a rmă, au anulat
206 pe rmise de armă, au suspe ndat 21 perm ise de a rmă şi au prelungit 179
permise de a rmă.
În prezent, în ev idenţele serv iciului spe cializat se regăse sc 3957 arm e
deţinute de pe rsoa ne f izice care domiciliază pe raza judeţului, 2248 dintre
acestea f iind letale şi 1.709 neletale.
VI.1 .8 . CRIMINALITATEA TRA NSFRONTALIERĂ
1.1 . Crim inalitatea itinerantă
În 2015, I.P.J. Iaşi a primit 244 cere ri de asistenţă poli ţienească

interna ţională şi 186 mesaje operative.
C ele 210 de solicitări primite de către compa rtimentul de profil din ca drul
Serv iciului de Inv estigaţii Criminale au priv it un număr de 185 cetăţeni rom âni
care au fost arestaţi, au comis sau sunt suspecţi de comite rea de inf racţiuni pe
teritoriul altor state. Din totalul cererilor de asistenţă, pentru 132 pe rsoane s-a u
solicita t verificări pentru localizare, cită ri procedurale, identif icari după fotografii şi
notifică ri de documente.
Situaţia pe ţări a persoanelor pentru care au fost solicitate ce reri de
asistenţă şi care au fost suspectaţi, cerce taţi sau a restaţi pentru comiterea de
infracţiuni pe teritoriul altor state se prezintă astfel:
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Se constată că la niv elul judeţului Iaşi, în raport cu cererile de asistenţă
poliţienească primite din partea statelor străine, polul infra cţiunilor comise de către
cetăţenii români în 2015, îl ocupă Republica Federală Germania.
1.2 . Urm ărire şi extrădare
În cursul perioadei ana lizate, la niv elul I.P.J. Iaşi au fost date în Urmărire
Naţională 547 persoane şi au fost rezolv ate 527. Un procentaj mare al
persoanelor date în Urmărire Naţională e reprezintat de persoanele dispă rute
(405), din care 325 e rau minori.
În aceeaşi perioadă au fost date în Urmă rire Internaţională 88 persoane şi
au fost rezolvate 88.
VI. 1.9 . DINAMICA LUCRĂ RILOR ŞI DOSARELOR PENA LE SITUAŢIA
LUCRĂ RILOR ŞI CA UZELOR PENALE LA NIVELUL I.P.J. IAŞI
A nul 2015 com parativ cu 2014
La începutul anului 2015, în ev idenţele I.P.J. Iaşi existau 40092 lucră ri şi
cauze penale înre gistrate. În perioada analizată, a u mai fost înregistrate 28139,
totalizându-se astfe l 68232 lucrări şi cauze penale.
Din total au f ost soluţionate 25598 lucrări şi cauze pe nale, repreze ntând
38% din totalul în lucru. Astfel, la f inalul pe rioadei au răma s în lucru 42633
lucrări şi cauze penale.
Situaţia persoane lor are state pe ge nuri de fapte şi subunităţi de poliţie ne
oferă o imagine clară asupra dilige nţelor de puse de lucrătorii de poliţie în a ceastă
perioa dă pe ntru înlăturarea pericolului social e xiste nt.
Din evidenţele deţinute la niv elul C entrului de Re ţine re şi A restare
Preventivă al I.P.J. Iaşi, a rezulta t că în cursul anului 2015 au fost reţinute sau
arestate de către lucră torii inspe ctora tului 203 persoane. Dintre acestea, 11
persoane au fost puse în libe rta te, în cazul a 150 de persoane reţinute a fost
dispusă mă sura are stării, iar în cazul a 42 persoane, mă sura are stării a fost
dispusă în mod dire ct.
Urmare a prev ederilor Noului C od Penal, situaţia persoane lor fa ţă de care
s-a dispus măsura controlului judiciar în perioada a nalizată se prezintă astfel:
La începutul perioadei ana lizate, în ev idenţele structurii de profil se
găseau 196 persoane faţă de care fuseseră dispuse măsuri prev entive. În
această perioadă a u mai fost înregistra te 360 astfel de pe rsoa ne, a fost
clarificată situaţia pentru 384 dintre a cestea, la f ine le pe rioa dei rămânând în
ev idenţe 172 persoane.
A. ACTIVITĂŢILE STRUCT URILOR DE SUPORT
1.

Serviciul Criminalistic

Serv iciul C riminalistic al I.P.J Iaşi deţine la borator criminalistic a creditat
“RENAR”.
Expertizele realizate sunt cre dibile sub sigla RENAR, în orice insta nţă europeană.

76

•
•
•
•
•
•

Activităţi desfăşurate în 2015 :
5.704 cerce tări la faţa locului;
29.310 urme si mijloace mate riale de probă ;
698 expertize şi rapoarte tehnico- ştiinţifice ;
285 persoane testa te cu tehnica poligraf;
f işe implementate în sistemul IMA GETRA K;
2.113 f işe dactiloscopice implementate in sistemul A FIS.
Identificări total / COMPARATIV CU
PERIOA DA SIMILARĂ ANUL 2014
A utori

838

F apte

606

Cu sistemul AFIS
- autori identif icaţi

316

Prin expertize şi constatări
- autori identif icaţi

173

Cu tehnica poligraf
- autori identif icaţi

117

Cu sistem ul Imagetrak
(inclusiv portrete robot)
- autori identif icaţi

44

Cu sistem ul CDN
- identificări

185

VI.1 .10 . ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
Inspectoratul de Poliţie Jude ţean Iaşi are în prezent calitatea de partene r în
cadrul a patru proiecte cu f inanţare externă neram bursabilă, promov ate de trei
entităţi de tip O .N.G.:
În cursul a nului 2012, A sociaţia “Alternative Sociale” Iaşi, în parteneriat cu
Inspectoratul de Poliţie J udeţean Iaşi, a promov at o propunere de proiect în ca drul
liniei de fina nţare ISEC – Prev enirea şi combaterea criminalităţii. Proiectul intitulat
“V ictimele traficului de f iinţe umane în Europa – Problema re sortisanţilor din ţările
terţe” are o v aloare totală de 207.786 Euro şi a fost aprobat în luna Martie a anului
2013, av ând o perioadă de desfăşurare de 24 luni. În cursul anului curent au fost
organiza te patru seminarii în cadrul proiectului, la care au participat în calitate de
cursanţi şi 40 lucrători ai I.P.J. Iaşi;
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În luna A ugust a anului 2013, A sociaţia “Salv aţi C opiii” Iaşi, în parteneriat
cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a promov at o propunere de proiect în
cadrul liniei de f inanţare “F ondul O.N.G. în România, C omponenta 2 – „Justiţie
socială” , Subcomponenta 2.1. „Dezvoltarea comunităţilor rurale inte retnice”.
Proiectul intitulat „Şcoala Mobilă inter-etnică” v izează îmbunătăţirea re laţiilor interetnice din comuna Grajduri, Judeţul Iaşi şi creşte rea gradului de incluziune socia lă
a populaţiei de etnie rromă, are o valoare totală de 81.500 Euro şi a fost aprobat
la înce putul anului curent. Activităţile au fost demarate în cadrul acestui proiect în
data de 1 Mai 2014, până în prezent f iind realiza te 20 activ ităţi cu şcoala mobilă,
în satele com. Grajduri. La aceste activ ităţi au participat 240 copii de vârstă
preşcolară şi şcola ră.
În luna Noiembrie a anului 2013, A sociaţia “Salv aţi Copiii” Iaşi, în
partene riat cu Inspe ctoratul de Poliţie Judeţea n Iaşi a promovat o propunere de
proiect în cadrul liniei de f inanţa re “F ondul ONG în România, C omponenta 4 –
Serv icii Sociale şi de bază”. Proie ctul intitulat „Servicii sociale inov ativ e pentru
comunită ţile rura le izolate din Regiunea Nord Est” v izează de zv oltarea serviciilor
sociale în regiunea Nord - Est şi elaborarea unor mode le inov ativ e destinate
comunită ţilor rurale izolate, are o v aloare totală de 251.270 Euro, a fost aprobat şi
se află în faza de implementare. Bugetul prev ăzut pentru I.P.J. Iaşi în ca drul
acestui proie ct este de 4.872 EUR;
În luna Septembrie a anului 2013, A sociaţia non-prof it “Donit” din Braşov,
în parte neriat cu I.P.J. Braşov, I.P.J. Bacău şi I.P.J. Iaşi şi Penitenciarul C odlea, a
promov at o propune re de proiect în cadrul liniei de f ina nţare POSDRU 2007-2013.
Proiectul, intitulat “C entrul de Incluziune socială. O nouă şansă în ocupare pentru
grupurile v ulnerabile”, v izează calif icarea a 550 de cetăţeni de etnie rromă în
div erse meserii. 200 dintre ace ştia se află în prezent în stare de detenţie, iar 350
sunt sele ctaţi din rândul principalelor comunităţi de etnie rromă din cele trei jude ţe
implicate în proiect. De asemenea, proiectul v a acorda o şansă femeilor care fac
din grupuri v ulnerabile pe ntru calif icare în diverse meserii. Propune rea de proiect a
fost aprobată la sfârşitul lunii A prilie a anului curent şi se află în prezent în fază de
implementare, bugetul prevăzut pentru Inspe ctoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în
cadrul proie ctului fiind de 277.244 RON.

VI.1.11 . COOPERAREA INT ERINST ITUŢIONALĂ ŞI INT ERNAŢIONA LĂ
1.
Cooperarea interinstituţională
1.1 . Cooperarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii
C ooperarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii s-a desfăşura t în condiţii
bune şi foarte bune, atât în tre cut cât şi pe parcursul perioadei analizate, aceasta
concretizându-se în a cţiuni şi activ ităţi com une ce au condus la menţinerea unui
climat de legalitate la niv elul judeţului Iaşi.
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1.2 .

Cooperarea public – privat

(proiecte cu fonduri europene în care IPJ Iaşi are calitatea de
partener)
1 .Proiect SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENT RU COM UNITĂŢILE
RURA LE IZOLATE DIN REGIUNEA NORD EST. Aplicant principal Asociaţia
Salv aţi C opiii Iaşi.
Buget proiect: 251.270 euro, din care buget IPJ Iaşi – 4872 euro.
Perioadă derulare : mai 2014 – aprilie 2016
2 . Proiect ŞCOALA MOBILĂ INT ERET NICĂ. Aplicant principal: Asociaţia
Salv aţi C opiii Iaşi. Buget proiect: 81.500 euro ( IPJ Iaşi nu benef iciază de buget
propriu).
Perioadă derulare : august 2014 – iunie 2015
3 . Proiect VICTIMELE TRAFICULUI DE FIINŢ E UMANE ÎN EUROPA –
PROBLEMA RESORTISA NŢ ILOR DIN ŢĂRILE TERŢ E.
Aplicant principal: Asociaţia Alternativ e Sociale Iaşi.
Buget proiect: 207.786 euro ( IPJ Iaşi nu benef iciază de buget propriu).
Perioadă derula re : mai 2013 – mai 201
2. Cooperarea internaţională
2.1 .
Misiuni în străinătate
În cursul perioade analizate:
• În ziua de 18 decembrie 2015, domnul C hestor de poliţie Ioan Scripniciuc –
şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, a efectua t o deplasare în
Republica Moldov a, la Chişinău, în v ederea participă rii la Ziua Poliţiei din
Republica Moldov a, ocazie cu care s-au discutat rezultatele cooperă rii
poliţiene şti între cele două state.
• C ms. şef Spulber Radu Nadi, din cadrul Serviciului C riminalistic a fost în
misiune NATO, în A fganistan;
• C ms. Brujbu Daniel, din cadrul Serv iciului C abinet, a fost plecat în misiune
UE, în A fganistan;
• Scms. Bilaşev schi A lexandru – Nicolae din cadrul Serv iciului de Investigare a
C riminalităţii Economice se află în misiune ONU, în Haiti;
• Scms. Miron Nicolae – Marius din cadrul Serv iciului C abinet se află misiune
OSCE, în Ucraina;
• Insp. Tătaru Dan Emanuel, din cadrul Serv iciului de Inv estigarea
C riminalităţii Economice, se află în misiune O NU, în Congo;
• Scms. Roman Radu C ostin şi A g.pr. Roşca Raluca (Lungu), ambii din din
cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi – Biroul Inv estigaţii Criminale au participat la
o misiune de cooperare poliţienească interna ţională temporară, pe te ritoriul
F ranţei;
•

Toţi lucrătorii nominalizaţi exe cută misiuni în scopul a cordării de
sprijin şi asistenţă directă autorităţilor de re sort şi pentru fa cilita rea
schimbului de date şi informaţii de interes poliţiene sc cu ca racter
operativ , prin inte rmediul C.C .P.I. sau direct.
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VI.1 .11 . ASIGURAREA MANAGEMENT ULUI COMUNICĂRII
Informare şi relaţii publice
1.145 interv iuri TV şi intervenţii radio;
18 confe rinţe de presă /briefenguri;
2.643 articole apă rute în presa centrală şi locală din care 582
pozitiv e/sugestiv e, 2.051 neutre şi 10 negative, în care s-a făcut
referire la a ctivitatea poliţiştilor ieşeni;
36 solicitări scrise şi 2.131 solicită ri verbale în baza Legii 544/2001,
priv ind liberul acces la informaţii de interes public.
Relaţia cu publicul
total apeluri primite prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de
Urgenţă 112 - 73.128, din ca re cu inte rvenţie 30.323 cu 875 apeluri
mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014:
16.731 apeluri primite din mediul urba n;
12.554 apeluri primite din mediul rural;
5.696 petiţii şi 639 persoane primite în audienţă;
103.262 ca ziere judiciare eliberate din ca re 550 pentru persoane
juridice ;
1157 atestă ri pentru age nţi de pa ză,137 av izaţi port a rmă;
8 atestate pentru de tectiv i particulari;
1 societate comercială de detectiv i particulari înf iinţa tă;
11 autorizatii de tinere detectoare de metale eliberate ;
332elibe rări autorizaţii port armă:
din care 231letale şi 101neletale.
VI.2 . INSPECTORATUL DE JA NDA RMI IA ȘI
La niv elul Inspectoratului de Jandarmi Iași s-au av ut ca obiectiv e prioritare
următoarele :
ridicarea standa rdului de performanţă a efectiv elor din subunităţile de ordine
publică şi de pază şi protecţie instituţională;
intensif icarea măsurilor pentru prev enirea, descope rirea şi com batere a
fenomenelor antisociale;
optimiza rea procesului de formare şi pregătire a personalului în concordanţă
cu legislaţia în v igoare;
mediatizarea a ctiv ităţii inspectora tului prin buletine informative şi
documentare de presă;
impunerea unei conduite profesionale mode rne în rândul personalului
inspectoratului.
VI.2 .1. ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE
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În anul 2015 structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Iaşi au e xecutat misiunile specifice potriv it competenţelor, un rol
important avându-l cele desfăşurate pe ntru asigurarea ordinii publice la
manifestări cu un public numeros, în ace st sens efectivele inspectoratului
gestionâ nd desfăşura rea a 765 activităţi, astfel:
54 manifestări de protest (marşuri, pichetă ri şi mitinguri);
345 manifestări cultural-artistice şi religioase ;
177 manifestări sportiv e;
4 vizite oficiale;
185 alte acţiuni.
Spre exemplif icare, cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii
publice au fost:
A sigurare ordinii publice pe timpul manifestărilor religioase prilejuite de
„Botezul Domnului”, pe raza judeţului Iaşi;
Participarea la asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe tim pul
manifestărilor publice orga nizate de „24 Ianuarie – Unirea Principatelor
Române”;
A u fost organizate şi coordonate misiunile de asigurare a ordinii şi siguranţei
publice cu ocazia desfă şură rii competiţiilor şi a jocurilor sportive pe raza
judeţului Iaşi, misiuni cu grad de risc fiind cele executate cu prilejul
meciurilor de fotbal din cadrul Ligii I din cadrul Cupei României la
Fotbal și din cadrul Cupei Ligii;
A sigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul ma nifestărilor
religioase prilejuite de ,,Învierea Domnului”;
A sigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică pe timpul ma nifestărilor, de
protest, sponta ne ce au av ut loc în perioa da 04-08.11.2015 pe raza m unicipiului
Iași;
A sigurarea măsurilor de ordine şi protecţie a lucrărilor scrise susţinute la
„Bacalaureat 2015” în ambele sesiuni de examen precum şi în cadrul
examenului de titularizare pentru ocuparea posturilor vacante din
învăţământul preuniversitar;
A sigurarea măsurilor de ordine şi sigura nţă publică pe timpul „Raliului
Iaşului” şi T urului Ciclist al Rom âniei;
A sigurarea măsurilor de ordine şi sigura nţă publică pe timpul ma nifestărilor
prilejuite de ”Festivalul Internațional al Educației”, ”Festivalul Iașul
Medieval”, “Festivalul Studenţilor Ieşeni - FEstudIS”, „Zilei
Absolventului”, “„Zilele Municipiului Paşcani”, „Zilele Oraşului Tg.
Frum os”, Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret
„Cătălina”, etc.;
Asigurarea ordinii publice la manifestările religioase de la Mănăstirea
Hadâmbu din judeţul Iaşi.
A sigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul vizitelor oficiale pe raza
judeţului Iaşi a Preşedintelui Senatului României și a Prim Ministrului României,
precum şi a altor demnitari româ ni sau străini.
în perioa da 1 0 -15 .10 .2015 , au fost asigurate masurile de ordine publică pe
timpul m anifestărilor prilejuite de „Sărbătorile Iaşului”;
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asigurarea ordinii publice la manifestările de protest, spontane ce au av ut loc în
municipiul Iași și Pașcani, urma re a evenimentului din municipiul București,
Clubul ,,Colectiv, manifestări ce au av ut loc în pe rioada 03-08.11.2015;
Pe linia executării acţiunilor de intervenţie, în anul 2015, în mod
independent, s-au e xecuta t 1 27 misiuni. Intervenţiile la solicita re apel unic de
urgenţă „112” care a u fost executate în dispozitiv e m ixte cu organele de poliţie
au fost în număr de 2 77 6.

Participarea la menţinerea ordinii publice în sistemul dual de ordine și
siguranță publică
La niv elul I.J.J. Iaşi s-au e xecuta t 3200 de m isiuni de m enţinere a
ordinii publice în dispozitive de jandarmi şi m ixte poliţist-jandarm,
pentru menţinerea unui clima t corespunzător de ordine şi sigura nţă publică,
prev enirea şi combate rea inf racţiunilor cu v iolenţă stradală.
VI.2 .2. Prevenirea și com baterea faptelor antisociale
Infracţiuni constatate: 230 (46 independente şi 184 în coope rare cu poliţia)
Procese v erbale de contrav enţie: 6296
Mandate de aducere: 2549
În perioada 01.01. 2015-30.11.2015, Inspectoratul de Jandarmi Judeţea n
Iaşi a planif icat şi de sfăşurat în cadrul programelor de prevenire un număr de 484
de activ ităţi cu caracter informativ – preventiv . A ctiv ităţile s-au desfăşurat în baza
programelor şi proiectelor de prev enire, după cum urmează:
PROGRAMUL DE PREVENIRE
Fairplay pe teren ăi în tribune
Alcoolul nu este o soluţie
Stop violenţei ăi discriminării în ăcoli. Violenţa doare!
Şcoli în siguranţă
Jandarmeria alături de cetăţeni
Adolescenţă fără delincvenţă
În slujba pădurii
Încurajăm sportul, nu violenţa!
Proiect de prevenire a faptelor antisociale la
obiectivele din competenţă
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Activităţi
2015
56
4
13
102
242
22
39
3
3

VI.2 .3.PROT ECŢ IA INSTITUŢ IONALĂ , SUPRAVEGHEREA ŞI
ORDINEA PUBLICĂ ÎN ZONA OBIECTIVELOR DIN COMPET ENŢĂ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organiza rea şi
funcţionarea Ja ndarme riei Româ ne, ale Legii nr. 333/2003 privind pa za
obiectiv elor, bunurilor, v alorilor şi protecţia pe rsoanelor, H.G. 301/2012 pe ntru
aplicarea normelor metodologice de aplica re a Legii 333/2003, H.G. 1486/2005
priv ind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective
de jandarmi, cu modif icările şi completările ulterioare, Inspe ctora tul de Jandarmi
Judeţean Iaşi asigură pa za şi protecţia instituţională unui număr de 27 obiective.
C oncomitent cu executarea acestor misiuni, I.J.J. Iaşi a asigurat me nţine rea
ordinii inte rioare necesa re desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor, la
instanţele jude cătore şti, cu efectiv e din cadrul structurii mobile, în 25 săli de
judecată, dispuse în 4 localităţi.
S-a asigurat paza şi prote cţia transporturilor cu caracter spe cial, paza şi
protecţia tra nsporturilor de bunuri şi v alori, asigura rea pazei şi protecţiei
transporturilor de corespondenţă clasif icată.
VI.2 .4. COOPERAREA INT ERINST IT UŢIONALĂ
Prin misiunile îndeplinite, alături de cele lalte instituţii cu atribuţii specifice,
I.J.J. Iaşi şi-a adus o im porta ntă contribuţie la asigurarea climatului de ordine şi
siguranţă publică pre cum şi gestionarea eficie ntă a situaţiilor deosebite din zona
de compe tenţă, implicându-se activ în cre şterea gradului de siguranţă a
cetăţeanului. A stfel, în anul 2015, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi a
coopera t cu următoa rele instituţii:
o Instituţia Prefectului J udeţului Iaşi
o Instanţele de Judecată de pe teritoriul judeţului
o Unităţile de Parchet
o Primăria Municipiului Iaşi
o Inspectora tul de Poliţie J udeţean Iaşi
o Inspectora tul Teritorial al Poliţie i de F rontiera Iaşi
o Inspectora tul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi
o Secţia Regională de Poliţie Transporturi Iaşi
o Inspectora tul Teritorial de Muncă Iaşi
o Serv iciul de Telecomunicaţii Speciale Iaşi
o O ficiul Român pentru Imigrări
o Direcţia de Sănătate Publică Iaşi
o Garda de Mediu Iasi
o Executorii Jude cătoreşti
o Inspectora tul de Stat pentru Controlul în Traficul Rutier
o O rganele Silv ice
VI.2 .5. RESURSE UMANE
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În anul 2015 activ itatea inspectoratului pe linia orga nizării structura le şi
gestiunii resurselor umane, a formării profesionale şi a securităţii şi sănătăţii în
muncă s-a desfăşurat în conf ormitate cu prev ederile legislativ e în v igoare, pe
următoarele dire cţii de a cţiune:
optimizarea
şi
eficientizarea
structurilor
organizatorice
ale
Inspectoratului pentru asigura rea concordanţei cu atribuţiile acestuia;
perfecţionarea pregătirii pe rsonalului inspectoratului în funcţie de
specificul misiunilor şi necesităţile inspectoratului;
identificarea tuturor surselor e xterne genera toare de re surse umane
compatibile cu specificul m uncii desfăşurate de structurile Jandarmerie i Române;
adoptarea unor măsuri priv ind eliminarea riscurilor ce pot interv eni prin
nerespe ctarea le gislaţiei, normelor sau instrucţiunilor proprii procesului de muncă.
VI.2 .6. RELAŢII CU PUBLICUL
Pe linia activ ităţii de relaţii cu publicul, în anul 2015 la niv elul I.J.J. Iaşi au
fost înregistrate un număr de 52 petiţii, pe ntru care s-a răspuns în termenul le gal.
În spaţiul special amenajat la intrarea în unitate s-au derulat un număr de 20
activităţi de consiliere şi de primire în audie nţă a cetăţenilor.
Pe linia legii 544/2001 au fot înregistra te 42 cere ri privind informaţiile de
interes public, acestea fiind rezolv ate în termenul lega l. Solicitările au fost adresa te
în spe cial de repre zentanţii mass-media, nefiind probleme în ceea ce priv eşte
răspunsurile acordate. S-a întocmit fişa de implementa re la Legea 544/2001 pe
anul pre cedent.
VI.2 .7 . IMAGINEA PUBLICĂ
A ctivitatea pe linie de relaţii publice a av ut ca obiectiv consolidarea
susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în Jandarmeria Rom ână, în
capacitatea sa de răspuns la solicită rile comunităţii de a satisface nev oia de ordine
şi siguranţă civică.
La niv elul instituţiei se asigură creşte rea gradului de transpa renţă şi
deschidere faţă de solicitările mass-me dia. A ceastă activ itate s-a concretizat în:
- 84 buletine informativ e şi comunicate de presă
- 42 precizări
- 41 interv iuri şi declaraţii de presă
- 5 conferinţe de presă /briefinguri
- 731 apariţii în presa scrisă
- 1007 apariţii ra dio-tv .
Nu au fost înre gistrate crize mediatice în a nul 2015.
Pe linia activ ităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţe i publice,
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în conformitate cu
prev ederile O.M.A.I. nr. 60/02.03.2010, în activ itatea de menţinere a ordinii şi
siguranţei publice, structurile din cadrul I.T.P.F. Iaşi de pe raza judeţului Iaşi a u
coopera t cu I.P.J. Iaşi, I.J.J. Iaşi şi I.S.U.J. Iaşi, ca forţe de sprijin, prin
organiza rea de şedinţe ta ctice lunare stabilite de structurile locale de poliţie ori în
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cadrul comandamentelor opera ţionale constituite cu prilejul diferitelor manifestări
sau situa ţii de urgenţă. A cestea au vizat:
- schimbul de date şi informaţii de intere s opera tiv;
- optimizarea angre nării resurselor umane şi logistice ;
- iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de a cţiuni com une;
- trasarea sa rcinilor spe cifice me nite să conducă la menţinerea ordinii şi
sigura nţei publice şi asigura rea unui climat de siguranţă corespunzător;
- monitorizarea situaţiilor de urgenţă genera te de fenomene le meteorologice
nefav orabile.
VI.3 .1. Acțiuni desfășurate la nivelul structurii poliției de
frontieră
În siste m i nteg rat, la nivel ul st ruct urilo r p.f. de pe raza ju deţul ui s -a u
des făş u rat 59 acţi uni /83 2 mi siu ni comu ne (faţ ă de 6 53 î n an ul 2 014 –
creştere de 27% ), as tfe l:
- 52 a cţ iu ni /39 5 misiu ni (fa ţă d e 26 4 î n 20 14, creşt ere de 5 0% ) av ând
ca prin cipal sc op cre şterea v izibilităţii elementului poliţienesc în zonele de risc
criminogen şi asigurarea inte rope rabilităţii structurilor implicate pe ntru prev enirea
şi combate rea fenomenului infracţional;
- 2 a cţ iu ni/7 8 mis iu ni executate cu ocazia desfăşurării unor manifestări
publice (24 Ianuarie 2015 şi Ediţia XXII a Sărbătorilor Iaşului din perioada 0916.10.2015);
- 5 acţi un i/35 9 misiu ni e xecu tate pe nt ru pun erea în apli care a u nor
pla nuri de măsu ri la niv elul S .P.R. di n cad rul I.P.J. Iaş i.
VI.3.2 . Activităţi specifice în cadrul comandamentelor operaţionale:
a) 5 com andamente pentru menţinerea şi asigurarea măsurilor de ordine şi

siguranţă publică cu ocazia desfăşurării unor manifestă ri publice culturale sa u
religioa se:
● cu ocazia ma nifestă rilor prilejuite de ziua de 24 ianua rie 2014 (în cadrul
Comandamentului O peraţional constituit la se diul I.P.J. Iaşi);
● în perioa da 09-16.10.2015, cu ocazia manifestărilor religioase şi culturale
prilejuite de Sărbătoarea “Sf.C uv ioase Paraschev a” şi Zilele Iaşului (în cadrul a 2
Comandamente O peraţionale constituite la sediile Mitropoliei Iaşi şi I.P.J. Iaşi);
● în perioa da 7-18.09.2015, cu ocazia desfăşurării exe rciţiului comun
M.A .I./M.A .N. - HISTRIA 2015 (în cadrul a 2 C omandamente O peraţiona le
constituit la sediul I.J.J. Iaşi şi sediul Brigăzii 15 Mecaniza te Iaşi).
b) comandamente pentru m onitoriza rea şi adoptarea măsurilor spe cifice în
cazul situaţiilor de urgenţă ge nerate de fenome nele meteorologice nefav orabile –
în anul 2015 nu au fost constituite astfe l de comandamente cu participa rea de
efectiv e PF R.
VI.3.3 . Relaţia cu societatea civilă
Asigurarea dreptului la petiţionare al cetăţenilor s-a realizat prin
activitatea de primire, ev idenţă, examinare, soluţionare a petiţiilor şi de primire a
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cetăţenilor în audienţă la conducerea inspectoratului, în conformitate cu
reglementă rile legale în v igoare.
În anul 2015 a u fost luate în ev idenţă 4 86 petiţii, în creşte re cu 36% faţă
de anul 2014 (357 petiţii), din ca re: 263 a u fost soluţionate pozitiv; 167 negativ;
49 au fost redirecţionate în v ederea soluţionării către organele competente, ia r 7
au fost clasate.
Pe site-ul de Internet al I.T.P.F . Iaşi au fost primite, online, 138 petiţii, faţă
de 70 în anul 2013 (+97%), pentru ca re s-au e fectuat v erificări şi s-au f ormulat
răspunsuri către petenţi în mod similar petiţiilor depuse direct sau primite prin
poştă.
De asemenea, au solicitat şi au fost primite în audienţă la conduce rea
inspectoratului 13 persoane, toate depunând petiţii.
A u fost actualizate permanent, av izierele cu privire la programele de
audienţe la conducerea institutiei şi conduce rea eşaloanelor superioare cât şi
datele de contact necesa re.
Persoanele care au solicitat inform aţii de interes public la punctul de
informare, sunt înscrise într-un registru, în care se regăseşte menţiona tă
solicita rea a cestora. A stfel, 61 cetăţeni au intrat în pose sia informaţiilor de interes
public prin solicitare dire ctă, la sediul instituţiei noastre (faţă de 69 în a nul 2014 –
12%). De asemenea, 12 persoane au solicitat în scris şi au prim it răspunsul în
acelaşi mod la informaţiile de interes public solicitate (faţă de 9 în anul 2014,
creştere de 33% ).
Numărul mic de solicitanţi este justificat, având în vedere posibilităţile
moderne în care se pot obţine inf ormaţii sau cla rificarea unor aspecte de interes
pentru cetăţean şi a nume: accesarea paginii w eb a I.T.P.F. Iaşi, telefonul special
de urgenţă 0 21 /9590, alte surse de informaţii publice.
Pe timpul desfăşurării activ ităţii de relaţii cu publicul nu au fost reclamaţii
priv ind comportamentul personalului desemnat sau nemulţum iri din partea
cetăţenilor pentru răspunsul primit, în urma solicită rilor făcute. Mai mult decât
atât, au fost primite 3 scrisori de mulţumire pentru promtitudinea şi ce leritatea cu
care au fost soluţionate solicitările.
C omunicarea cu societatea civ ilă a constat în derularea următoare lor
activităţi:
- realizarea a 245 materiale de presă de către purtătorul de cuv ânt al
inspectoratului (faţă de 228 în a nul 2015 – creştere cu 7,5% ) a determinat
creşterea numărului mate rialelor de presă pozitive la adresa instituţiei (18.623,
faţă 16.354 în a nul 2014 - creştere cu 14%);
- prelucra rea filmelor şi fotografiilor ne cesa re activităţii de mediatizare a
ev enimentelor din situaţia operativ ă cu impact mediatic;
- actualizarea permanentă a site-ului de internet al I.T.P.F . Iaşi;
- monitorizarea mass-media v izând modul în care se reflectă imaginea
instituţiei în presa scrisă, audio şi tv ;
- acorda rea fără discriminare, în conformita te cu reglementă rile legale în
vigoare, a acreditării jurnaliştilor cu av izul şefului inspectoratului;
- furnizarea de informaţii suplimentare reprezentanţilor mass-me dia, în
vederea publicării de materia le de presă în deplină concordanţă cu realitatea ;
- acordarea de interviuri şi f ormularea de preciză ri suplimentare;
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- un rol important în promovarea imaginii publice şi operativitatea
transmiterii către media a materialelor de presă l-a av ut posta rea pe site -ul de
Internet al I.T.P.F. Iaşi a tuturor materialelor de presă, inclusiv a filmelor şi
fotografiilor.
Organizarea activ ităţilor cultural-a rtistice cu im pact mediatic major în
perioada de referinţă s-a concretizat în:
- organizarea la sfâ rşitul lunii mai a mai multor a cţiuni cu prilejul Zilei
Internaţiona le a C opilului, la niv elul structurilor subordonate Inspectoratului
Teritorial al Politie i de Frontieră Iaşi;
- participarea la activ ităţile organiza te cu prilejul Zilei Eroilor;
- conform Planului principalelor activ ităţi educativ e, culturale şi de
cultivare a tradiţiilor organiza te la niv elul Inspectora tului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Iaşi pentru anul 2015, la sfârșitul lunii noiembrie și înce putul lunii
decembrie s-a desfăşurat o suită de a ctiv ităţi menite să marcheze Ziua de 24
ianuarie - Unirea Principatelor Române, Ziua de 1 Decembrie - Ziua Naţională a
României şi Sărbătoa rea Naşterii Domnului;
- pentru îmbunătăţirea comunicării internaţionale purtătorul de cuv ânt al
I.T.P.F . Iaşi a sprijinit în documenta re jurnalişti româ ni şi străini, în v ederea
realizării unor materiale de presă despre activitatea poliţiştilor de frontieră ieşe ni,
astfel:
● în data de 02 iulie a.c. o echipa a televiziunii germane RBB formată din
cinci jurnalişti, a realizat un reportaj în cadrul Punctului de Trecere a F rontierei
Sculeni priv ind desfă şura rea a ctiv ităţilor specifice de către lucrătorii Poliţiei de
Frontieră Române;
- În data de 16 mai a.c., Sectorul Poliţiei de Frontieră Răducăne ni a fost
gazda celei de a cincea ediţii a concursului de cultură generală pentru elevi “La
frontie rele Uniunii Europene“, organizat cu oca zia Zilei Europei, în pa rteneriat cu
Şcoala Generală “Grigore Ghica” Iaşi.
Pe timpul desfăşurării activ ităţii de comunicare e xternă (relaţii cu publicul,
relaţii publice etc.) nu au fost re clamaţii priv ind comportame ntul persona lului
desemnat sau nemulţumiri din partea cetăţenilor sa u reprezenta nţilor din massmedia.
În anul 2015, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă al Judeţului Iaşi au fost înregistrate un număr de 12.6 37
intervenţii, din ca re:
896 incendii (7,1 %);
10.653 cazuri de urgenţă (84,3 %), din care:
- 10.610 interv enţii medicale;
- 43 interv enţii pentru descarcerare.
476 alte situaţii de urgenţă (3,8%), din care:
- 320 misiuni pirote hnice ;
- 51 misiuni pentru înlăturarea efecte lor fenome nelor meteo
periculoase;
- 8 misiuni pentru înlăturarea efe ctelor inundaţiilor;
- 19 misiuni pe ntru asigurarea protecţiei popula ţiei în v ederea
prev enirii situa ţiilor de urgenţã;
- 78 alte misiuni.
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199 acţiuni pentru asistenţa persoanelor (1,6%) - (degajări de
persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau a ccidentelor de muncă şi
rămase blocate în apa rtament, ascensor, la înălţime, etc).
413 acţiuni de protecţia com unităţilor locale (3 ,3%).
Timpul mediu de răspuns la solicitări a fost de 1 4 ’58 ’’, în scădere cu 32’’
faţă de anul 2014. În mediul urban timpul mediu de răspuns a fost de 5 ’2 8 ’’ iar în
mediul rural de 2 1’18 ’’. Timpul mediu de interv enţie pentru echipajele de
stingere a fost de 1h 31 ’.
Pe timpul ince ndiilor au fost salv ate 52 persoane, iar la inte rvenţiile SMURD
au fost asistate medical 1 1.239 persoane.
VI.4 .1 . REPARTIZAREA INCENDIILOR PE RAMURI ECONOMICE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nr.
incendii
4
5
14
8
3
13
7
25
4
25
4
2
285
36

Ram ura

Silv icultură
Agricultură
Industrie
Energie electrică, termică şi apă
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Activ ităţi financiare şi dom.imobiliar
Administraţie publică
Înv ăţământ
Sănătate şi asistenţă socia lă
Alte activ ităţi de servicii cole ctiv e, sociale şi pe rsonale
Mijloace de transport proprietate individuală
Terenuri ale cetăţenilor afla te în afara perime trului
20
gospodă riilor
16. Gospodării ale populaţiei
441
T otal
896

Procent
%
0,4
0,6
1,6
0,9
0,3
1,5
0,8
2,8
0,4
2,8
0,4
0,2
31,8
4
2,2
49,2

VI.4.2 . INCENDII LA LOCUINŢ E ŞI ANEXE – POPULAŢIE
Nr.
crt.

Incendii

Nr. incendii

Procent
%

1
2

C ase
A partamente

196
40

47
10

3

A nexe

98

23

85
419

20

4
Depozite de furaje
Total
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VI.4.3 . MEDII DE MANIFESTARE A INCENDIILOR
Mediu
Urban
Rural
T otal

T otal incendii
363
533
896

Procentaj %
41
59

CAPITOLUL VII - PROT ECȚIA CONSUMATORULUI
VII.I. Comisariatului Județean pentru Protecția
Consumatorilor Iași
V II.1. Rezultatele controalelor tematice dispuse de Autoritatea
Națională pentru Protecția C onsumatorilor
V II.2. Rezultatele controalelor tematice proprii, desfă şurate la
niv elul judeţului Iaşi
În anul 2015, în v ederea protejării consumatorilor împotriva riscului de a
achiziționa produse pe riculoase sau de a presta serv icii care a r putea să afecte ze
viața și sănătatea, activ itatea Comisariatului Județean pentru Protecția
Consumatorilor Iași s-a concretizat în:
Numar total actiuni de control – 3787
Nr PVC - 2024
Nr PVCC - 1763
Nr PVCC cu amenzi - 1 214
V aloare amenzi aplicate – 2 .447 .050 lei
V aloare amenzi incasate operativ - 632.800 lei
Numar reclamatii inregistra te - 3 708
Numar reclamatii solutionate – 3 708
- incheiate am iabil: 467
- cu solutiona re pozitiv a: 483
- nesolutionabile: 612
- neintemeiate : 1601
- redire ctionate: 232
- retrase: 137
- clasate: 176
VII.1. Rezultatele controalelor tematice
Națională pentru Protecția Consumatorilor:

dispuse

1.Tematică pentru v erificarea respe ctării prev ederilor
comercia lizarea produselor de panificaţie şi a pâinii
Nr.controale – 265
Nr. Sanctiuni – 117
Val. Amenzi – 130.500 lei
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de A utoritatea
legale

priv ind

2.Tematică de control priv ind modul de respectare a prev ederilor O rdinului comun
nr. 724/1082/360/2013 privind comercializa rea produselor tra diţionale
Nr.controale – 19
Nr. Sanctiuni – 2
Val. Amenzi – 2000 lei
3.Tematică pentru v erificarea modului de distribuţie a produselor alimenta re
conform prev ederilor OUG nr.96/2002 priv ind acorda rea de produse la ctate şi de
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi priv at
precum şi pentru copiii preşcola ri din gră diniţe le de stat şi priv ate cu program
normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr.controale – 39
Nr. Sanctiuni – 0
Val. Amenzi – 0
4.Tematică pentru v erificarea re spectării prev ederilor lega le priv ind protecţia
consumatorilor în cadrul v ânzărilor de solda re
Nr.controale – 5
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 15.000 lei
5.Tematică pentru v erificarea respectării prevederilor legale la indicarea preţurilor
la comercializarea produselor alimenta re.V erificarea încadrării în data durabilităţii
minimale/data limită de consum a produselor alimenta re existe nte la
comercia lizare
Nr.controale – 14
Nr. Sanctiuni – 12
Val. Amenzi – 5.000 lei
6.Tematică pentru v erificarea modului de respectare a prev ederilor legale priv ind
comercia lizarea şi calitatea orezului
Nr.controale – 17
Nr. Sanctiuni – 3
Val. Amenzi – 2.500 lei
7.Tematică pentru v erificarea respe ctării prev ederilor legale priv ind protecţia
consumatorilor la comercializarea f lorilor
Nr.controale – 24
Nr. Sanctiuni – 16
Val. Amenzi – 22.600 lei
8.Tematică pentru v erificarea re spectării prev ederilor legale privind calitatea,
modul de comercializare a băuturilor spirtoase şi a berii
Nr.controale – 33
Nr. Sanctiuni – 15
Val. Amenzi – 10.300 lei
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9.Tematică pentru v erificarea v erificarea respecta rii prevederilor legale priv ind
protectia consumatorilor la comercializarea a rticolelor de îmbrăcăminte şi a
articole lor te xtile purtate sau uzate, vândute dire ct si online
Nr.controale – 17
Nr. Sanctiuni – 9
Val. Amenzi – 12.000 lei
10.Tematică de control privind conformitatea, modul de pre zenta re, publicitate şi
comercia lizare a peştelui şi prepa ratelor din pe şte pream balate şi conserv elor din
peşte
Nr.controale – 27
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 2.000 lei
11.Tematică pentru v erificarea respectării prev ederilor legale la comercializa rea
dispozitivelor medicale
Nr.controale – 5
Nr. Sanctiuni – 2
Val. Amenzi – 0
12.Tematică pentru v erificarea respectării prev ederilor legale priv ind modul în ca re
se respectă prev ederile le gale referitoare la conform itatea, modul de eticheta re,
prezenta re, publicitate şi come rcializare a produse lor alime ntare specifice
sărbătorilor pascale
Nr.controale – 58
Nr. Sanctiuni – 21
Val. Amenzi – 26.000 lei
13.Tematică pentru verificarea respe ctării prevederilor legale la marcarea cu
marca de garanţie proprie a bijuteriilor din metale pre ţioase cu sa u fără pietre
preţioase şi de intrare în legalitate a operatorilor e conomici ce nu au autorizaţiile
vizate la zi
Nr.controale – 18
Nr. Sanctiuni – 5
Val. Amenzi – 8.000 lei
14.Tematică pentru v erificarea respe ctarii prev ederilor legale privind modul de
comercia lizare şi etichetare a produselor alimenta re ecologice
Nr.controale – 12
Nr. Sanctiuni – 1
Val. Amenzi – 2.000 lei
15.Tematică pentru verificarea respe ctării prev ederilor legale priv ind protecția
consumatorilor la se rv ice-urile auto cu identifica rea pieselor auto contrafăcute
Nr.controale – 14
Nr. Sanctiuni – 6
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Val. Amenzi – 11.000 lei
16.Tematică pentru v erificarea respectării prev ederilor legale la comercializa rea
produselor cosmetice
Nr.controale – 18
Nr. Sanctiuni – 13
Val. Amenzi – 13.800 lei
17.Verificarea respectării prev ederilor legale privind modul de comercializare și
eticheta re, preze ntare și publicitate a suplimentelor alimentare
Nr.controale – 28
Nr. Sanctiuni – 18
Val. Amenzi – 11.000 lei
18.Verificarea respectării prev ederilor legale privind siguranța jucăriilor, v ândute
atât direct cât și online
Nr.controale – 34
Nr. Sanctiuni – 26
Val. Amenzi – 38.400 lei
19.Verificarea respectării prev ederilor legale privind modul de come rcializare ,
prezenta re și publicitate a ciocolatei și produselor pe bază de cacao
Nr.controale – 31
Nr. Sanctiuni – 11
Val. Amenzi – 9.000 lei
20.Verificarea respectării prevederilor legale la
second-hand

comercializa rea anv elopelor

Nr.controale – 10
Nr. Sanctiuni – 3
Val. Amenzi – 3.000 lei
21.Verificarea re spectă rii prevederilor legale la comercializa rea
cosmetice

produselor

Nr.controale – 24
Nr. Sanctiuni – 14
Val. Amenzi – 7.900 lei
22.Verificarea re spectării prev ederilor lega le privind protecţia consumatorilor la
comercia lizarea e chipame ntelor electrice de uz casnic
Nr.controale – 17
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Nr. Sanctiuni – 10
Val. Amenzi – 14.000 lei
23.Verificarea re spectarii prev ederilor lega le privind protectia consumatorilor la
comercia lizarea brichetelor
Nr.controale – 11
Nr. Sanctiuni – 5
Val. Amenzi – 10.000 lei
24.Verificarea respe ctării prev ederilor legale legale priv ind
protecţia
consumatorilor la come rcializarea legumelor şi fructelor proaspe te în magazine
alimentare, hiper/superma rketuri, pieţe agroalimentare, depozite şi pie ţe en-gros
si calitatea şi modul de come rcializare a pa stei de tomate
Nr.controale – 24
Nr. Sanctiuni – 9
Val. Amenzi – 9.600 lei
25.Verificarea re spectării prevederilor legale prestarea serv iciilor în incinta
ştrandurilor, piscinelor, bazine lor de înot, unităţilor de închiriere echipamente de
agrement, în parcurile de distracţie, debarcadere etc
Nr.controale – 15
Nr. Sanctiuni – 7
Val. Amenzi – 4.000 lei
26.Verificarea respe ctării conformităţii, calităţii, condiţiilor de come rcializare şi
eticheta re a alimentelor comercializate în chioşcurile şi unitătile de alimentatie
publică din incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, precum şi în zonele de
agrement, pa rcuri de distra cţie, debarcade re, etc.
Nr.controale – 9
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 1.500 lei
27. Acțiune de control priv ind calitatea serv iciilor prestate în gă ri
Nr.controale – 14
Nr. Sanctiuni – 5
Val. Amenzi – 14.000 lei
28.Verificarea respe ctării prev ederilor legale, conformitatea și modul de eticheta re,
prezenta re și publicitate a bă uturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor din
fructe
Nr.controale – 26
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 7.500 lei
29.Verificarea respe ctării prev ederilor legale în cadrul vînzărilor cu preț redus
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Nr.controale – 17
Nr. Sanctiuni – 7
Val. Amenzi – 14.000 lei
30.Verificarea respectării prevederilor legale priv ind conformitatea, modul de
comercia lizare şi modul de eticheta re a produselor a limenta re come rcializate sub
formă congelată
Nr.controale – 25
Nr. Sanctiuni – 13
Val. Amenzi – 9.500 lei
31.Verificarea respectării prev ederilor legale din domeniul
consumatorilor în cazul promoţiilor de re chizite şi uniforme şcolare
Nr.controale – 10
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 9.000 lei

protecţiei

32.Verificarea re spectării prev ederilor legale priv ind calita tea, eticheta rea şi modul
de comercializa re a mierii
Nr.controale – 7
Nr. Sanctiuni – 3
Val. Amenzi – 1.300 lei
33.Verificarea re spectării prev ederilor lega le privind conformitatea și modul de
eticheta re a produselor te xtile
Nr.controale – 11
Nr. Sanctiuni – 9
Val. Amenzi – 14.000 lei
34.Verificarea respectării prev ederilor legale din domeniul protecţiei
consumatorilor în grădiniţele cu program prelungit, pa rticulare şi de stat
Nr.controale – 24
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 6.000 lei
35.Verificarea respe ctării prev ederilor lega le priv ind deșeurile de echipamente
electrice și electronice
Nr.controale – 18
Nr. Sanctiuni – 4
Val. Amenzi – 5.000 lei
36.Verificarea modului de respe ctare a prev ederilor legale la comercializa rea
gemurilor, jeleurilor și ma rmeladelor de f ructe, pre cum și a piureului de casta ne
îndulcit, destinate consum ului uma n
Nr.controale – 29
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Nr. Sanctiuni – 13
Val. Amenzi – 10.500 lei
37.Verificarea modului de respectare a prev ederilor legale privind protecția
consumatorilor la comercializa rea, conformitatea, modul de etichetare, prezenta re
și publicitate a laptelui de consum, a produselor lactate, lapte conservat, parțial
sau integral deshidratat, lapte pentru cafea.
Nr.controale – 52
Nr. Sanctiuni –26
Val. Amenzi – 24.800 lei
38.Acțiune de control în supermarketuri și hypermaketuri pentru verifica rea
modului de etichetare de sigura nță și de afișare a prețurilor pentru baloa ne,
stickere, coifuri petre cere, tatuaje autocolante, lumâ nări pentru tort
Nr.controale – 9
Nr. Sanctiuni – 3
Val. Amenzi – 6.000 lei
39.Verificarea respectării prev ederilor legale priv ind buteliile pentru gaz petrolier
lichefiat (GPL)-tip ara gaz
Nr.controale – 14
Nr. Sanctiuni – 2
Val. Amenzi – 5.000 lei
40.Verificarea modului de respe ctare a prev ederilor legale la comercializa rea
anv elopelor noi
Nr.controale – 14
Nr. Sanctiuni – 1
Val. Amenzi – 0
41.Verificarea modului de re spectare a prev ederilor legale privind siguranța
jucăriilor vândute atât direct, cât și online
Nr.controale – 27
Nr. Sanctiuni – 16
Val. Amenzi –25.000 lei
42.Acțiune de control în cluburi, discoteci, cafenele și alte spații publice cu
destinație simila r
Nr.controale – 56
Nr. Sanctiuni – 35
Val. Amenzi – 20.300 lei
43.Tematică pentru verificarea modului de respe ctare a prev ederilor legale,
conform utatea şi modul de e tichetare, prezentare şi publicitate a produselor
alimentare specifice sărbătorilor de iarnă
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Nr.controale – 58
Nr. Sanctiuni – 8
Val. Amenzi – 14.000 lei
44.Tematică pentru verificarea modului de respe ctare a prev ederilor legale,
conform utatea şi modul de etichetare, pre zentare şi publicita te a produselor din
carne
Nr.controale – 46
Nr. Sanctiuni –8
Val. Amenzi – 4.900 lei
45.Tematică pentru verificarea modului de respectare a prev ederilor le gale la
comercia lizarea ghirlandelor şi ornamentelor luminoa se
Nr.controale – 32
Nr. Sanctiuni – 22
Val. Amenzi – 18.650 lei
46.Tematică pentru verificarea modului de respectare a prev ederilor le gale la
comercia lizarea lumânărilor de decor
Nr.controale – 20
Nr. Sanctiuni – 3
Val. Amenzi – 5.000 lei
47.Tematică pentru verificarea respe ctării prevederilor legale la marcarea cu
marca de garanţie proprie a bijuteriilor din metale pre ţioase cu sa u fără pietre
preţioase şi de intrare în legalitate a operatorilor e conomici ce nu au autorizaţiile
vizate la zi (suplime ntar programului tematic pentru trim. IV 2015)
Nr.controale – 9
Nr. Sanctiuni – 2
Val. Amenzi – 2.000 lei
48.Tematică pentru verificarea modului de respectare a prev ederilor le gale la
comercia lizarea produselor specifice sezonului sărbătorilor de iarnă în tâ rguri şi
oboare (suplimentar programului tematic pentru trim. IV 2015)
Nr.controale – 19
Nr. Sanctiuni – 11
Val. Amenzi – 2.500 lei
VII.2. Rezultatele controalelor tematice proprii, desfăşurate la nivelul
judeţului Iaşi:
1.Tematică de verificare a respectării legislaţiei incidente la prestatorii de
alimentaţie publică (resta urante, baruri, pizzeria, fa st-food-uri, etc.), neincluse în
structurile de primire turistică
Nr.controale – 93
Nr. Sanctiuni – 60
Val. Amenzi – 60.050 lei
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2.Tematică pentru v erificarea respe ctării dre pturilor consumatorilor la transportul
în regim de taxi
Nr.controale – 35
Nr. Sanctiuni – 5
Val. Amenzi – 2.100 lei
3.Tematică pentru v erificarea re spectării prev ederilor lega le priv ind protecţia
consumatorilor în cadrul v ânzărilor de solda re
Nr.controale – 21
Nr. Sanctiuni –11
Val. Amenzi – 17.000 lei
4.Tematică pentru v erificarea re spectă rii legislaţie i incidente la materialele de
construcţii
Nr.controale – 42
Nr. Sanctiuni –37
Val. Amenzi – 47.500 lei
5.Tematică de verificare a respectării prev ederilor legale privind protecţia
consumatorilor la comercializarea a rticolelor de mobilier
Nr.controale – 7
Nr. Sanctiuni –3
Val. Amenzi – 6.000 lei
6.Tematică pentru v erificarea respectă rii drepturilor consumatorilor la automate le
de cafea
Nr.controale – 11
Nr. Sanctiuni – 8
Val. Amenzi – 5.000 lei
7.V erificarea respectării prevederilor le gale în piețe tîrguri și oboare
Nr.controale – 37
Nr. Sanctiuni – 29
Val. Amenzi – 10.300 lei
8.V erificarea respectării respectării prev ederilor le gale
consumatorilor la prestarea serviciilor de schimb valutar
Nr.controale – 11
Nr. Sanctiuni – 5
Val. Amenzi – 12.000 lei

priv ind

protecția

9.V erificarea respectării prev ederilor legale la prestarea serv iciilor din cadrul
spălătoriilor a uto și a cură țătoriilor de covoare
Nr.controale – 15
Nr. Sanctiuni – 8
Val. Amenzi – 7.000 lei
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10.Verificarea respectării re spectării prev ederilor legale priv ind
protecția
consumatorilor la operatorii economici din me diul rural, care comercializea ză
produse alimenta re și nealimentare
Nr.controale – 39
Nr. Sanctiuni – 36
Val. Amenzi – 36.150 lei
11.Verificarea respectării prev ederilor legale priv ind calitatea, modul de eticheta re
și comercializa rea berii, apelor minerale, băuturilor răcoritoa re , sucurilor și
nectarurilor din fructe
Nr.controale – 6
Nr. Sanctiuni – 0
12.Verificarea respectării drepturilor consumatorilor în unitățile de alimentație
publică
Nr.controale – 62
Nr. Sanctiuni – 42
Val. Amenzi – 58.250 lei
13.Verificarea respe ctării prevederilor legale
la comercializarea produselor
alimentare, inclusiv în piețe agroalimentare, depozite en-gros
Nr.controale – 15
Nr. Sanctiuni –7
Val. Amenzi – 13.400 lei
14.Verificarea respe ctării prev ederilor legale la presta rea serv iciilor de ta xi
Nr.controale – 10
Nr. Sanctiuni – 1
Val. Amenzi – 0
15.Verificarea respectării prev ederilor legale din domeniul protecției
consumatorilor la comercializa rea borcane lor din sticlă, a recipientelor utilizate la
păstrarea conse rv elor și a ambalajelor a limenta re (pungi, folii, hârtie)
Nr.controale – 28
Nr. Sanctiuni – 16
Val. Amenzi – 20.300 lei
16.Verificarea respe ctării drepturilor consumatorilorla opera torii economici ca re
prestează activ ități în saloa ne de înfrumuse țare (frizerie, cof ură,amnichiură,
pedichiură), pre cum și în saloa ne de modela re
Nr.controale – 60
Nr. Sanctiuni – 48
Val. Amenzi – 48.500 lei
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17.Verificarea modului de re specta re a prev ederilor legale în vigoare, în domeniul
protecției consumatorilor la comercializarea legumelor și fructelor
Nr.controale – 35
Nr. Sanctiuni – 15
Val. Amenzi – 13.700 lei
18.Verificarea legisla ției la comercializarea produselor nealimenta re (textile, haine
blană, încălțăminte), produselor alimentare, calitatea produselor și se rv iciilor de
alimentație publică și parcuri de agrement ca re au funcționat în pe rioada
Sărbătorilor Iașului
Nr.controale – 40
Nr. Sanctiuni – 11
Val. Amenzi – 4.000 lei
19.Verificarea modului de respecta re a prevederilor legale, conformitatea, modul
de etichetare, pre zentare, publicitate și comercializare a peștelui și conserv elor de
pește
Nr.controale – 23
Nr. Sanctiuni – 7
Val. Amenzi – 7.500 lei
20.Verificarea modului de respectare a prev ederilor lega le din domeniul protecției
consumatorilor la comercializarea încălțămintei și produselor de ma rochinărie
Nr.controale – 42
Nr. Sanctiuni – 22
Val. Amenzi – 30.000 lei

CAPITOLUL VIII - A GRICULT URĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
V III.1. Direcția pentru A gricultură a jude țului Iași
V III.2. O ficiul de Studii Pedologice Iași
V III.3. C amera Agricolă a Județului Iași
V III.4. A genția de Plăți și Interv enție în A gricultură

I. Patri moniu fun ciar – SS T 31 decembrie 2015
Specificare

Suprafaţă
- mii ha 547.558

100

● Agricol

380.072

69

- Arabil

255.475

67 %din agricol

- Păăuni + Faneţe

107.351

28 %din agricol

Total general
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%

- Patrimoniu viticol

11.237

3 % din agricol

- Patrimoniu pomicol

6.008

2 % din agricol

● Neagricol

167.486

31

- Păduri

98.217

59 % din neagricol

- Ape

13.048

8 % din neagricol

- Căi de co municaţie

10.091

6 % din neagricol

- Curţi, construcţii

20.235

12 % din neagricol

- Neproductiv

25.895

15 % din neagricol

II. Modul de folosinţă şi exploat are la 15 iunie 2015
hectare Specificare

SUPRAFAŢA
AGRICOLĂ
♦ Arabil

Total
agricultură

Sector
majoritar
privat

%

din care:
din care:
Sistem
Producători
asociativ
individuali

Sector
majoritar
de stat

380.072

100

378.248

101.765

276.483

1.824

255.747

67

254.854

93.661

161.193

893

♦ Patrimoniu viticol

10.965

3

10.826

2.207

8.619

139

- din care: vii pe rod

10.571

10.459

2.103

8.356

112

♦ Patrimoniu pomicol

5.987

5.498

795

4.703

489

- din care: livezi pe rod

4.665

4.344

617

3.727

321

107.050

5.084

101.966

302

♦ Pajiăti naturale

107.352

2
28

din care: - păăuni

85.306

85.113

4.080

81.033

193

- fâneţe

22.046

21.937

1.004

20.933
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III. Situaţia formel or asoci ative care exploat ează pămân tul (15 iunie 2015)
- sinteză
Nr.
crt.

Suprafaţa
Specificare

Număr

agricolă
- ha -

100

din care:

arabil

vii

livezi

păşuni

fâneţe

I.

Sector majoritar privat

879

- 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)

252

92.137

19

8.995

8.352

510

31.491

30.003

98

54.000

Sector majoritar de stat

4

1.393

Total suprafaţă exploatată în
sistem asociativ

883

II.

186.623 123.366 2.678

679

58.210

1.690

548

3.102

942

5

16

358

264

139

115

750

484

85.011 2.534

54.000
714

98

437

55

89

188.016 124.080 2.776

1.116

58.265

1.779

(49,5% din
agricol)

IV. Suprafaţa produ cti vă de pri măvară ( si nt eză Agr 2A 2015)

Nr.
crt.
1

CEREALE PENTRU BOABE

139.201

Sector
majoritar
privat
- total 138.848

2

• grâu + secară + triticale - total
• grâu pri măvară
• orz boabe
• orzoaică toamnă
• orzoaică pri măvară
• ovăz boabe
• porumb + sorg boabe
• mei boabe
• alte cereale
LEGUMIN. PTR. BOABE

31.487
17
1.650
140
723
5.050
100.065
2
67
2.331

31.375
17
1.650
140
723
5.047
99.827
2
67
2.331

112
3
238
-

3

• mazăre boabe
• fasole boabe
• linte si bob
PLANTE ULEIOA SE

330
2.000
1
45.507

330
2.000
1
45.484

23

4

• floarea soarelui
• rapiţă
• soia boabe
• muătar
• alte plante uleioase
PLANTE PTR IN DUSTRIAL.

29.060
6.550
9.600
261
36
2.993

29.038
6.550
9.599
261
36
2.993

22
1
-

CULTURA

TOTAL
JUDEŢ
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Sector
majorit.
de stat
- total 353

Nr.
crt.

CULTURA

2.892
45
27
1
28
24

Sector
majoritar
privat
- total 2.892
45
27
1
28
24

TOTAL
JUDEŢ

Sector
majorit.
de stat
- total -

5

• sfeclă zahăr
• sorg mături
• tutun
• miscanthus giganteus
• alte plante pt. alte industrializari
PLANTE MEDICINALE

6

CARTOFI TOTAL

10.000

10.000

-

7

- cartofi vară
- cartofi toamnă
LEGUME CÂMP + SOLARII

630
9.370
11.500

630
9.370
11.495

5

8

PEPENI TOTAL

1.580

1.580

-

9

PLANTE NUTRET

38.019

37.519

500

10

ALTE SEMINŢE, SEMINCERI

43

33

10

11

CÂMP. EXPERIMENTALE

2

-

2

12

CĂPăUNI TOTAL

25

25

-

dc. pe rod

25

25

-

13

FLORI TOTA L

6

6

-

14

SERE

6

6

-

15

RĂSADNIŢE

10

10

-

16

RĂMAS NEÎNSĂ M+OGOARE

4.500

4.500

-

17

ARABIL TOTAL

255.747

254.854

893

18

PĂăUNI TOTAL

85.306

85.113

193

19

FÂNEŢE TOTAL

22.046

21.937

109

20

VII TOTAL

10.965

10.826

139

• Vii pe rod

10.571

10.459

112

LIVEZI TOTAL

5.987

5.498

489

• Livezi pe rod

3.652

3.370

282

21

20

1

8

8

-

380.072

378.248

1.824

21
22

ARBUăTI FRUCTIFERI TOTAL
• Arbuăti fructiferi pe rod

23

AGRICOL TOTAL

102

-

V. Producţii obţi nut e în 2015
a) Producţi a veget ală
Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Spe c if i c a r e

TOTAL AGRICULTURA
Producţia totală
Producţia
- tone medie
- kg/ha 31.504
88.063
2.795
1.650
5.700
3.455
863
1.500
1.738
5.050
6.306
1.250
100.065
219.040
2.190
2
67
20
300
330
165
500
2.000
902
451
1
29.060
39.217
1.350
6.550
11.960
1.826
9.600
9.875
1.030
261
222
850
36
50
1. 390
2.892
100.000
34.560
27
21
778
45
40
890
1
28
24
4
167
11.500
89.278
8.928
9.708
96.782
8.416

Suprafaţa
- ha -

Grâu + secară + triticale
Orz
Orzoaică total
Ovăz
Porumb boabe +sorg total
Mei
Alte cereale
Mazăre boabe
Fasole boabe
Linte si bob
Floarea soarelui, total
Rapiţă
Soia boabe
Mustar
Alte plante uleioase
Sfeclă zahăr
Tutun
Sorg pentru maturi
Miscanthus giganteus
Alte plante pentru alte industrializari
Plante medicinale si aromatice
Cartofi total
Legume câmp ăi solarii

24
25
26
27
28
29

Pepeni verzi ăi galbeni
Plante nutreţ – masă verde
Seminte,seminceri - total
Flori câmp-mii fire
Căpăuni pe rod
Struguri, total
- struguri vin
- struguri masă
- vii hibride
21 Fructe total
- în masiv

1.580
38.019
43
6
25
10.571
6.282
182
4.107
*
4.665
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17.840
282.700
22
804
95
51.225
35.200
1.240
14.785
49.534
23.384

11.290
7.436
512
*
3.800
4.846
5.603
6.813
3.600
*
5.013

b) Producţi a ani mală l a 31 dec. 2015
Nr.
Specificare
crt.
1 BOVINE TOTAL

2

3

4

5

UM

Realizat

capete

90.168

- din care: vaci si juninci

capete

52.394

• producţia medie de lapte

l/cap

3.578

• greutatea medie de sacrificare

Kg/cap

369

• producţia totală de lapte

Mii hl.

1.426

• producţia totală de carne

To viu

10.694

PORCINE TOTAL

capete

79.611

- din care: scroafe

capete

7.903

• greutatea medie de sacrificare

Kg/cap

96,4

• producţia totală de carne

To viu

15.473

OVINE

Capete

338.102

- din care: oi+mioare

Capete

253.216

• producţia medie de lână

Kg/cap

2,1

• greutatea medie de sacrificare

Kg/cap

15,1

• producţia medie de lapte

l/cap

47,1

• producţia totală de lână

Tone

550

• producţia totală de carne

To viu

3.420

• producţia totală de lapte

Mii hl.

97,6

CAPRINE

Capete

37.406

- din care: capre

Capete

21.174

• greutatea medie de sacrificare

Kg/cap

15,0

• producţia medie de lapte

l/cap

76,4

• producţia totală de carne

To viu

335

• producţia totală de lapte

Mii hl.

27,6

PĂSĂRI TOTAL

Cap.

2.318.801

- din care: păsări ouătoare

Cap.

961.800

• producţia medie de ouă de pasăre

Buc/cap

82,6

• producţia totală de ouă de pasăre

Mii buc

73.100

• producţia totală de carne de pasăre

To viu

21.401

• greutatea medie de sacrificare

Kg/cap

104

2,06

VI. Inven tari erea cultu rilor însămânţat e în t oamna 2015
Nr.
crt.

SPECI FICARE

UM

Total
agricultura

Sector
maj.
privat

Sector
maj. de
stat

A.

TOTAL SU PRAFAŢĂ INSĂ MÂNŢATĂ ÎN
TOA MNA 2014

ha

50250

50175

75

I
1.

TOTAL CEREALE PENTRU BOABE
GRAU+SECARA+TRITICALE TOTA L
a. Grau co mun
b. Secara boabe
c. Triticale
ORZ BOABE
ORZOAICA DE TOAMNA
RAPITA BOABE PENTRU ULEI

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

40956
37304
36370
103
831
3204
448
7278

40881
37239
36305
103
831
3194
448
7278

75
65
65
10
-

III. PLANTE MEDICINALE

ha

-

-

-

IV.

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1100
780
320
850
650
150
50
-

1100
780
320
850
650
150
50
-

-

ha

27191

27015

176

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

27151
22711
2865
1553
13
25
2

26977
22559
2865
1553
13
25
-

174
152
2

ha

77441

77190

251

2.
3.
II.

V.

VI.
B.

LEGUME TOTAL
a. Ceapa uscata
b. Usturoi uscat
PLANTE NUTRET -TOTA L
din care: - lucerna
- trifoi
- alte perene
CĂPăUNI NOI PLANTATE ÎN TOAMNĂ
PERENE VECHI RAMASE IN CULTURA
PENTRU ANUL VIITOR

I.

PERENE VECHI DE NUTRET - TOTAL
a. Lucerna
b. Tri foi
c. Alte cult. perene de nutret, plantatii duzi
II. SEMINŢE ăI SEMINCERI
III. CAPSUNERII VECHI - TOTAL
IV. CAMPURI EXPERIMENTALE
C. TOTAL SU PR. ARABILA OCUPATA IN
TOA MNA ANULUI CURENT 2015(A+B)
D.

SUPRAFA TA ARABILA IN CULTURA
PENTRU ANUL VIITOR 2016

ha

255475

254586

889

E.

ESUPRA FATA ARABILA RAMASA
PENTRU INSA MANTAT IN PRI MA VARA

ha

178034

177396

638

105

VIITOARE 2016 (D-C)

VII. Agenţi economi ci sect orul alimentar
Nr.
crt.

Domeniul

Număr
agenţi
economici

U.M.

Capacitate
de producţie
proiectată

1

Lapte consum

4

hl/24 ore

550

Capacitate de
producţie la
care
funcţionează în
prezent
130

2

Lapte produse

3

hl/24 ore

595

105

acidofile
3

Unt

1

to/24 ore

295

0,4

4

Brânză proaspătă,

4

to/24 ore

550

2,4

6

hl/24 ore

880

3,4

25

to/24 ore

656,8

236,1

29

to/24 ore

235

45.99

Fabricarea pâinii ăi
produselor de
panificaţie
Fabricarea
produselor de
patiserie
Fabricarea pastelor
făinoase
Fabricarea
biscuiţilor,
piăcoturilor ăi a
altor produse
similare
Fabricare ulei

37

to/24 ore

243,2

63,35

16

to/24 ore

15

5,15

2

to/24 ore

48

7,2

1

to/24 ore

34

3,4

7

mii to/an

0,325

*

Fabricare geli fiate
Fabricare băuturi
spirtoase
Fabricarea vinurilor

2
1

to/an
MGD/an

11,1
18800

1,55
*

7

vag/an

2866,4

1362

creme
5

Brânzeturi
fermentate

6

Fabricarea
făinurilor

7

Fabricarea
mălaiului

8
9
10
11

12
13
14
15
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Nr.
crt.

Domeniul

Număr
agenţi
economici

U.M.

Capacitate
de producţie
proiectată

16

Semipreparate ăi
preparate din carne

6

to/an

16560

Capacitate de
producţie la
care
funcţionează în
prezent
14255

VIII. Produse t radiţional e
În judeţul Iaşi au fost atestate 53 produse tradiţionale în anul 2011, 65
produse tra diţionale în anul 2014 pe div erse ca tegorii de produse (ca rne şi
produse din ca rne, lapte şi produse din la pte, produse de moră rit şi pa nifica ţie,
produse din fructe şi legume, produse apicole ). Prin depune rea documentaţie i de
către agenţii economici pentru re-atesta rea a 12 din produsele tradiţiona le
conform O rdinului comun nr. 724/1082/360 din 2013 al MADR, Ministerului
Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu noile
prev ederi, nu s-a primit aprobare pentru niciun produs pe următoare le
conside rente : în documentaţia depusă nu s-a u regăsit date, înscrisuri, referinţe
bibliografice cu priv ire la vechimea produsului care să demonstre ze transmite rea
unei tra diţii de la o ge neraţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a
produsului cu locul de producţie (a rt.6, al.2, lit.j)

IX. Agricultura ecol ogi că în judeţul Iaşi
• Număr operatori în agricultura ecologică înregistraţi la DAJ Iaşi la data de
31.12.2015, 602 (producători în v egetal şi zootehnie, comercianţi, procesatori).
• Suprafaţa agricolă înregistrată în ecologic în 2015:
-ha Total
Din care:
Cultura
suprafaţă Conversie
Conversie
Conversie Certificată
an I
an II
an III
ecologic
Total culturi,
din care:
- grâu

13010,20

1306,29

3428,74

34,81

8240,36

1898,30

221,50

924,84

-

751,96

1147,14

224,50

163,31

-

759,33

- floarea soarelui

1053,11

171,58

78,35

-

803,18

- orz+orzoaică

1223,34

9,95

46,02

-

1167,37

- livadă+arbuăti
fructiferi
- Viţă de vie

215,15

18,85

44,75

31,91

119,64

17,18

0,87

7,38

2,90

6,03

- Alte culturi
(păăuni, legume,
sorg, cartofi,
trifoi,sa)

7455,98

659,04

2164,09

-

4632,85

- porumb
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X. Spatii de depozit are autorizate
Nr.
crt
1

Specificare

2

Cereale păioase,
cereale boabe,
oleaginoase
Legume, fructe

3

Legume, fructe

Număr
Capacitate
agenţi
depozitare
economici
95
Total 398.441 tone, din care:
- 106.086 tone în silozuri
- 292.373 tone în magazii
6
7.650 tone

4

180 tone

Observaţii
*
- producători ăi depozitari
- dotate cu staţie de frig sau
cu at mosferă controlată
- linie de sortare ăi
calibrare
- doar depozitari
- i mport sau achiziţii din
producţia autohtonă

XI. Amenajări irigaţii
Nr.
crt.
1

Tabăra-Tri feăti-Sculeni

Suprafaţa netă
amenajată
- ha 17.258

2

Sculeni-Ţuţora-Gorban

20.981

Stare
tehnica staţii de
pompare
În funcţiune
(2.910 ha )
În conservare

3

Ţiganaăi-Perieni

3.368

În conservare

ANIF

4

Gropniţa-Movileni

1.325

Nefuncţională

ANIF

5

Rediu-Miroslava

730

În conservare

ANIF

6

Tansa-Belceăti

3.355

În conservare

ANIF

7

Hălăuceăti

1.013

În conservare

ANIF

8

Al. I. Cuza

898

În conservare

ANIF

48.928

*

-

Denumire amenajare

TOTAL

Administrator
actual
ANIF+OUAI
ANIF

XII. Organizaţii de utili zat ori de apă pentru iri gaţii (OUAI) şi F ederaţi i de
OUAI (FOUAI) – în cadru l amenaj ării Tabăra-Trifeşti-S cul eni

Nr.
crt.

Suprafata
bruta
–ha-

Denumirea OUAI, FOUAI
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Suprafata
neta
–ha-

Suprafata Suprafata
detinuta pe care s-a
de
aplicat
membri - irigatii-ha

ha
3.026

in anul
2015
2.083

6.338

3.358

974

3.158
3.426
4.280

3.037
3.301
4.243

1.688
1.670
2.888

794
180
1.600

2.852
1.428

2.815
1.428

16031

15744

9272

4657

1

FOUAI BĂDĂRĂI

5.167

5.163

1.578
2.162
1.427

1.574
2.162
1.427

2

OUAI BADARAI NORD
OUAI TABARA NOUA
OUAI BURUIENESTI
Nu desfasoara activitate
FOUAI AQUA LUNCA PRUT

6.584

- OUAI FRĂSULENI
- OUAI PRUTEŢU
FOUAI AQUA SOLONEŢ SU D
TRIFEăTI
- OUAI AQUA SOLONEŢ SUD TRIFEŞTI
- OUAI AQUA SOLONEŢ NORD
BIVOLARI
TOTAL

3

XIII. Su prafaţa calamit ată în anul 2015 – total agri cu ltură (h a)
Nr.
crt.

Factor de risc

1.

Grindină

2.

Secetă
TOTAL

Total
suprafaţă
agricolă
8.771

Arabil

Vii

Din care:
Livezi

8.226

128

Pajişti
permanente
270
147

105.345

99.629

237

282

5.197

114.116

107.855

365

552

5.344

XIV. Vânzare - cu mpărare terenuri agricol e sit uat e în ext ravil an
(conform Legii nr. 17 di n 7 marti e 2014)
Specificare
Total perioadă de aplicare a legii

Oferte
vanzare
3011

Suprafaţa
(ha)
1972,39

Avize finale
980

Vanzare
liberă
2031

1013

637,73

217

796

Din care: - anul 2014
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- anul 2015

1998

1334,66

763

XIV. Situaţie certi fi cat e de ori gin e emise pent ru biomasa provenită di n
agri cultură
(conf. Ordinului MADR nr. 46/2012)

Număr
certificate
eliberate
10

Categoria
de biomasă

Cantitatea
comercializată
- to 1902,46

Paie

Producător
de energie
electrică
SC EGGER RO MANIA
SRL

Din analiza activităţii desfăşurată în pe rioada 01.01. – 31.12.2015 al
Oficiului de Studii Pedologice Iași se constată că din punct de v edere tehnic
la ore medii conv enţionale acţiunile au fost realizate în procent de 102 %.
Pe sectoare de activ itate situaţia se pre zintă astfel:
NR.
SECTORUL DE
CRT.
ACTIVITATE
1.Capacitatea
totală
de
producţie
din care:
I.
AGROCHIMIE

U/M

PROGRAM

REALIZA T

%

O.M.C.

20.377

20.705

102,00

„

2.756

2.756

100,00

II.

PEDOLOGIE

„

13.745

13.745

100,00

III.

LABORATOR

„

3.776

4.104

109,00

ASISTEN ŢĂ

-

100

100

100,00

IV.

TEHNICĂ

LABORATOR.
de sol din care:
- 5.771
- 4.607
- 292

S-au executat un numă r de 10.670 analize la 2.288 probe
analize agrochimice;
analize pedologice;
analize speciale:
din care:
- analize metale grele
- analize pe ntru microelemente

110

- 488
- 341

1235

Pentru perioada analizată s-a planif icat un v olum de venituri în sumă de
962.000 lei şi s-a u realiza t 820.288 lei, în proce nt de 85,27 %.
Pentru realizarea v olumului de v enituri specificat s-a prev ăzut a se cheltui
suma de 962.000 lei şi s-au cheltuit 646.599 lei, în procent de 67,21 % .
Camera A gricolă Judeţeană Iaşi a desfăşurat în anul 2015 activităţi în
următoarele domenii:
Formare profesională:
•
Cursuri de calificare profesională autorizate pentru producătorii
agricoli: Total 7 clase cu 75 absolv enţi
•
Cursuri de perfecţionare a specialiştilor din Camera Agricolă
Judeţeană Iaşi: 10 cursuri (Ecocondiţionalitate PNDR 2014 - 2020, amenajamente
pastorale, produse tradiţionale şi consacrate, proceduri operaţionale, formator,
achiziţii publice, control inte rn mana gerial, sănatate în muncă, programare web
design, expe rt acce sare fonduri structurale, ma nagementul resurselor umane - 15
specialişti CA J Iaşi care au participat la div erse cursuri.
Forme asociative
•
C onsultanţă pentru înfiinţa rea de cooperative ale producătorilor agricoli cu
activitate în legumicultura, pomicultură, creşterea animalelor.
•
C onsultanţă pentru înfiinţarea de persoane fizice autorizate, între prinderi
indiv iduale şi întreprinde ri familiale pentru accesare fonduri europene.
•
Număr forme a sociativ e cărora C AJ Iaşi le acordă consultanţă: 11 asociaţii şi
3 cooperativ e.
Informare şi extensie
•
A cţiuni de informa re şi promov are:
A ctiv itate mass-media: participare la emisiuni radio -TV :
22 emisiuni TV - la TV R 1, TV R Iaşi, TeleM, Iaşi TV Life, Digi 24, BIT TV
Paşcani cu următoare le subiecte: accesa rea fondurilor europe ne, târguri organizate
de CA J Iaşi, cursuri de calificare şi de instruire pentru producători, promov area
micilor producători din judeţul Iaşi, modele de bună practică pentru asocie rea,
soluţii de promov are şi dezvoltare, loturi dem onstrativ e.
13 interv iuri la Radio Iaşi - cu subie cte priv ind: accesa rea fondurilor
europene, înfiinţarea perdelelor de prote cţie, promovarea produselor locale prin
târguri, sprijinirea micilor producători pentru v alorifica rea producţiei, promov area
activităţii C amerei A gricole Judeţe ne Iaşi.
234 mate riale vizuale: acce sarea fondurilor na ţionale şi europene, cursuri de
pregătire profe sională organizate de CA J Iaşi pentru producătorii agricoli,
promov area activităţilor organizate de CAJ Iaşi (târguri, întâlniri, semina rii,
simpozioane).
119 materiale postate pe site: legisla ţia în domeniu, finanţările naţionale şi
europene, instruiri şi demonstraţii practice, întâlniri cu producătorii agricoli din
comunele judeţului Iaşi, târguri realizate, cursuri de ca lifica re profesională pentru
producătorii agricoli şi cursuri de perfecţionare pe ntru specialişti, constituire şi
funcţionare forme asociative, colabora re cu instituţii de înv ăţământ, cercetare şi
div erse firme de prof il;
112 materiale postate pe facebook, v izualizări 57.106.
Editarea publicaţiei proprii: ”InfoBuletin A gricol”.
•
Târguri locale şi naţiona le - 27 (cu profil de a picultură, produse tradiţionale şi
ţărăneşti, produse meşteşugăreşti, târguri de promov are a micilor producători,
111

Târgul ”Cireşe la Bojdeucă ”, Piaţa de duminică, Târgul de toamnă, Dulciuri la
Bojdeucă, Piaţa de duminică - Ediţie spe cială de Crăciun) cu 533 pa rticipanţi.
•
Târg internaţional - 1: Târgul a nual de agricultură şi industrie alimentară /
Sărbătoarea Recolte i - Satul European Magdeburg, Germania cu 28 participanţi.
•
Expoziţii: - 2 (produse tradiţionale şi loca le) cu 30 participanţi.
•
C oncursuri: - 6 concursuri pe ntru producători, pomicultori, procesatori de
fructe şi copii cu 132 participanţi.
•
F estiv aluri - 3 (F estiv alul Plăcintelor şi sarmalelor de la Bârnov a, F estiv alul
Roadele de Prisăcani şi participare la F estiv alul Strugurelui şi Festivalul Strugurelui
din R. Moldova) cu 45 participanţi.
•
Seminarii - 37 cu tematici: măsuri PNDR 2015 - 2020, Bunele condiţii
agricole şi de mediu, Codul de bune pra ctice agricole, Legea priv ind reglementa rea
pieţei produselor din sectorul agricol, amenajament pastoral, colaborare cu
Grupurile de Acţiune Locală, participare la acţiunile Reţelei Naţionale de Dezv oltare
Rurală, înfiinţarea şi f uncţionarea formelor asociativ e, proiecte inovative în mediul
rural, e xemple de bună practică priv ind proiectele europene - cu 702 participanţi.
•
Simpozioane - 11 (prezentare oferte hibrizi porumb şi floarea - soa relui,
oferte input - uri pe ntru a gricultură, C onferinţe şi ateliere ale Reţelei Naţiona le de
Dezvoltare Rurală, bunele pra ctici în creşterea animalelor, implicarea femeii în
dezvoltarea comunităţilor rurale şi în promovarea alimentaţiei să nătoase, atesta rea
produselor tradiţionale ), cu 124 pa rticipanţi.
•
Colaborări cu instituţii de cercetare şi învăţământ:
Participare la manifestă rile ştiinţifice ale U.S.A .M.V. Iaşi.
O rganizare şi participare la activ ităţi în colaborare cu staţiunile de ce rceta re dezvoltare şi instituţiile de înv ăţământ din judeţ.
C olaborare în cadrul div erselor proie cte derulate de fundaţii şi alte instituţii
de profil.
A sistenţă tehnică:
•
Loturi demonstrativ e înfiinţate de C.A .J. Iaşi în colaborare cu firme de prof il:
Sector v egetal: 46 loturi cu suprafaţa de 36,434 ha (grâu, floa rea - soa relui,
porumb, soia, pomicultură - măr, goji, aronia, trandafiri pentru dulceaţă, căpşuni,
plante medicinale - lav andă, echinaceea, roiniţă, perdele prote cţie.
Sector zootehnic: 4 loturi (apicultură, ov ine, caprine şi păsări).
Activităţi de asistenţă tehnică şi economică de specialitate - consulta nţă
de grup şi indiv iduală:
- 5.311 persoane consiliate, din care :
- consultanţă de grup:3.615 persoane
- consultanţă individuală: 1.696 pe rsoane
- domenii: sector v egetal, zootehnic, mecanizare, econom ie agrară, legislaţie,
produse tradiţionale, f onduri naţionale şi europene.
• Demonstraţii pra ctice - 12 pe următoarele tematici: tăie ri în uscat la pomii
fructife ri şi v iţa de v ie, altoire la viţa de v ie, tehnologiile unor culturi, creşte rea
animalelor, promovarea noutăţilor tehnologice, cu 112 pa rticipanţi.
• Proiecte şi colaboră ri realizate în anul 2015:
- Acord de pa rteneriat C AJ Iaşi cu Reţeaua Naţională de Dezv oltare Rurală (nr.
10/16.03.2015) pentru înfiinţare de coope rativ e v iabile în judeţul Iaşi (v izite în
comunita te pentru identificarea grupurilor ţintă, training, schim b de experie nţă,
informare).
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- Acord de colaborare C AJ Iaşi cu Societatea Română de Radiodif uziune - Radio
România Iaşi (nr. 549 / 20.05.2015) pentru organizarea unor ev enimente şi a cţiuni
în domeniul agricol şi non agricol, al promov ării reciproce al a cestor ev enimente ex:
prezentă ri ale activităţii proprii ca model de bună pra ctică, degustă ri de produse în
cadrul unor ev enimente de promov are a produselor autentice locale; tîrguri,
expoziţii ha nd made; demonstraţii practice şi ateliere ; participări comune la emisiuni
tv , loturi demonstrative, dezbateri pe teme de inte res, activ ităţi priv ind protecţia
mediului, alte a ctivităţi conexe.
A cord de colaborare cu F acultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de
Ştiinţe A gricole şi Medicină V eterinară ”Ion Ionescu de la Brad”
(1313/21/26.06.2015) pentru efe ctuarea de către studenţi a unor sta gii de practică
pentru a cumula rea de noi cunoştinţe şi disemina rea de informaţii.
Proiect: "Caravană de informare în înv ăţământul agricol din judeţul Iaşi
priv ind accesarea fondurilor europene” în cola bora re cu instituţiile de înv ăţământ
superior şi liceal din judeţul Iaşi (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, C olegiul A gricol şi de Industrie A limentară
”V asile Adamachi" Iaşi, Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu" Podu - Iloaiei, Liceul
Tehnologic A gricol ”M. Kogălniceanu" Miroslava).
Promovarea noutăţilor tehnologice din ce rceta re în înv ăţământul agricol liceal
din judeţul Iaşi în colaborare cu Staţiunea de C ercetare Dezv oltare pentru C reşterea
Bov inelor Dancu - jud. Iaşi, Colegiul Agricol şi de Industrie A limentară ”V asile
Adamachi" Iaşi, Liceul Tehnologic ”Haralamb V asiliu" Podu - Iloaiei şi Liceul
Tehnologic A gricol ”M. Kogălniceanu" Miroslava.

Situaţia financiară
Prin hotărîre a Consiliului Jude ţean Iaşi se reglementea ză structura serv iciilor
specifice prin ca re se constituie v enituri proprii ale C amerei A gricole Judeţene,
cuantum ul ta rifelor, modalită ţi de inca sare şi utilizare a fondurilor în anul fiscal
2015.
În anul 2015 C amera A gricolă Judeţeană Iaşi a realizat v enituri proprii în
valoare de 102715,10 lei.
VIII.4. Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru A gricultura
gestioneaza scheme de sprijin acordate ferm ierilor, finantate din:
- FEGA – F ondul European de Garantare A gricola (plati directe, masuri de
piata)
-

FEADR – F ondul European pentru A gricultura si Dezvoltare Rurala (prin
intermediul masurilor delegate din ca drul PNDR 2014 - 2020)

-

BN – Bugetul National (ajutoa re nationale tranzitorii, ajutoare de stat,
ajutoare de minim is).

Schemele de plaţi dire cte si ajutoare le nationale tranzitorii, care se aplica in
agricultura in pe rioada 2015-2020, se acorda in conf ormitate cu prevederile:
- O.U.G.nr. 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,
- OMADR nr. 619/2015 cu modificarile si completa rile ulterioa re,
- OMADR nr. 620/2015 cu modificarilessi comple tarile ulterioare.
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Ajutoarele nationale tranzitorii – A NT se acorda in domeniul v egetal si
zootehnic in limita prev ederilor bugetare alocate Ministerului A griculturii si
Dezvoltarii Rurale.
Masurile de dezvolare rurala
Masura 10 - A gromediu şi clima
Pachetul 1 – pajişti cu inalta valoare naturala (HNV ) - 93 €/ha/an
Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
o v arianta 2.1 – lucrari manuale pe pajişti permanente utilizate ca fane ţe 100 €/ha/an
o v arianta 2.2 – lucrari cu utilaje uşoare pe pajişti pe rmanente utilizate ca
faneţe - 21 €/ha/an.
Pachetul 3 – pajişti importante pentru pasari
o sub-pa chetul 3.1 – C rex crex
varianta 3.1.1 – lucrari manua le pe pajişti importante pentru C rex crex – –
261 €/ha/an,
varianta 3.1.2 – lucrari cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru C rex crex
- 182€/ha/an
o sub-pa chetul 3.2 – Lanius minor şi F alco vespertinus
varianta 3.2.1 – lucra ri manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi
Falco v espertinus – 159 €/ha /an
varianta 3.2.2 – lucrari cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius
minor şi Falco v espertinus – 80 €/ha /an
Pachetul 4 – culturi v erzi - 128€/ha /an
Pachetul 5 – adapta rea la efectele schimbarilor climatice - 125 €/ha/an.
Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

v arianta 6.1 – lucrari manuale pe pajişti importante pentru fluturi
(Maculinea sp.) – 361 €/ha/an.
v arianta 6.2 – lucrari cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi
(Maculinea sp.) – 282 €/ha /an
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru ga sca cu
gat roşu (Branta ruficollis) - 250 €/ha /an
Pachetul 8 – C reşterea animalelor de fe rma din rase locale in pe ricol de
abandon
• Bovine – 200 euro/UVM;
• Ovine – 87 euro/UVM;
• C aprine – 40 euro/UVM;
• Ecvidee – 200 euro/UVM;
• Porcine – 176 e uro/UVM.
Masura 11 – A gricultura ecologica
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Submasura 11.1- Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica:
• Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri a rabile (inclusiv plante de nutreţ)
aflate in conv ersie la agricultura ecologica - 293 euro/ha /an
• Pachetul 2 - legume aflate in conv ersie la agricultura e cologica - 500
euro/ha/a n
• Pachetul 3 - liv ezi aflate in conv ersie la agricultura e cologica - 620
euro/ha/a n
• Pachetul 4 - v ii aflate in conv ersie la agricultura ecologica – 530 euro/ha/a n
• Pachetul 5 - pla nte medicinale şi aromatice aflate in conversie la agricultura
ecologica 365 euro/ha /an
• Pachetul 6 – pajişti permane nte aflate in conv ersie la agricultura ecologica –
124 euro/ha/an
Submasura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultura ecologica :
Pachetul 1 - culturi agricole pe te renuri ara bile (inclusiv plante de nutreţ)
certificate in agricultura ecologica - 218 e uro/ha /an
•

•

Pachetul 2 – legume certificate in agricultura e cologica - 431 euro/ha /an

•

Pachetul 3 – liv ezi certif icate in a gricultura ecologica - 442 euro/ha/an

•

Pachetul 4 – v ii certificate in agricultura ecologica - 479 euro/ha/an

Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certif icate in agricultura ecologica
– 350 euro/ha /an
•

Pachetul 6 – pajişti permanente certificate in agricultura ecologica - 111
euro/ha/a n
•

Masura 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrange ri naturale
sau cu alte constrangeri specifice
Submasura 13.1 - Plaţi compensa torii in zona montana (A NC ) - 86 euro/ha/a n
Submasura 13.2 - Plaţi compensatorii pentru zone care se confrunta cu
constrange ri naturale sem nificativ e (ANC_SEMN) - 54 euro/ha /an
Submasura 13.3 - Plaţi compensatorii pentru zone care se confrunta cu
constrange ri spe cifice (A NC_SPEC ) - 70 euro/ha/an
Masura 15 – Plati in fav oarea bunasta rii anima lelor
In anul 2015, Serviciul A utorizare Plati din cadrul C entrului Jude tean Iasi a
asigura t realiza rea fluxului necesa r pentru acorda rea sprijinului financiar pe ntru
cererile unice de plata depuse de beneficiarii plaţilor - ferm ieri activi persoane
fizice şi/sau pe rsoane juridice care desfasoa ra o a ctivitate agricola in ca litate de
utilizatori legali ai suprafetelor de tere n agricol sau detinatori legali de animale, in
conform itate cu legislatia in v igoare, de sfasura nd, in principal, urmatoare le
activitati:
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- primirea ce rerilor unice pentru campania 2015; aplicaţia IPA -online a fost
pusa la dispoziţia fe rmierilor de ca tre A genţia de Plaţi şi Inte rv enţie pentru
Agricultura, solicitanţiifaţa av and posibilitatea sa-şi identifice suprafeţe le agricole
pe care le exploateaza, sa poata sa le masoare, sa le digitizeze şi astfel sa
completeze electronic declaraţia de suprafaţa.
- verificarea cererilor;
- controlul administrativ (justificarea e rorilor);
- rezolvarea supradecla rarilor;
- rezolvarea tuturor situaţiilor de cont inv alid, plaţi necuv enite, debite;
- efectua rea D1 (al II-lea control administrativ );
- efectuarea A1 (supracontrolul unei populatii de dosare prin selectie
aleatorie - 6%);
- genera rea listelor de plata şi a deciziilor de plata, afere nte platii in avans.
Situaţia cererilor depuse in campa nia 2015 se prezinta astfe l:

Cereri zootehnie:
NR_ CE R
ERI

CEN TRUL
Centrul Ju detean
Iasi

ANTZ_L APT
E_C ANT

ANT Z_B_ CA
RNE_N R

ANT Z_O
_NR

ANT Z_C
_NR

SCZ_O F
_NR

SCZ_O M _N
R

SCZ_ CF
_NR

86

2884749. 136

4626

14353

2117

11043

237

1646

G RAJDU RI

243

99. 86

752

12686

4074

6255

126

3177

H ARLAU

520

54. 487

1693

36750

1532

0

0

11

IA SI

969

5797. 2

4730

26578

7664

9582

129

3657

PAS CA NI

1258

148411. 804

6486

33048

4246

30

0

0

RA DUCA NENI

224

67913. 441

837

11329

2696

5482

30

1691

TARG U FRUM O S

902

1300. 376

3263

62247

6256

708

14

421

TIBANE STI

337

153. 643

1352

10648

2810

1057

22

478

VLA DE NI

455

1265. 489

1665

27208

4318

977

2

214

4994

3109745. 436

25404

234847

35713

35134

560

11295

TO TAL

CENTR UL

SCZ_ C
M_NR

SCZ_TC
11_N R

SCZ_TC
12_NR

SCZ_ TC
21_N R

SCZ_ TC
22_N R

SCZ_ TC
31_N R

SCZ_ TC
32_N R

SCZ_TC
33_N R

SCZ_V
L_N R

Centrul
Judetea n Iasi

14

26

1

14

23

34

22

55

1560

G RAJDU RI

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

1

11

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

36

5

15

0

0

0

0

0

0

0

H ARLAU
IA SI
PAS CA NI
RA DUCA NE
NI
TARG U
FRUMO S
TIBANE STI
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VLA DE NI
TO TAL

0

0

0

0

0

0

0

0

16

126

41

1

15

34

34

22

55

1686

Cereri suprafata:

Nume centru

Nr.
cereri
depu se

Centrul Ju detean
Iasi
GRAJ DU RI
(Scanteia)

1765

HARL AU

2985

IA SI

4485

PAS CANI

4748

RA DU CA NE NI

2566

TARG U FRUMO S

5197

TIBA NESTI

2184

VLA DENI
TO TAL
GENE RAL

523

2327
26780

Supraf
. solic.
ha
161304
, 83
8497, 8
4
11110,
45
15988,
16
15186,
33
7884, 3
7
19789,
75
7165, 0
3
10465,
03
257391
, 79

din care:
Pachete
AGRO

Nr.
fermieri
autoriz.
avans

Su praf.
autoriz.
- ha

TA
133744, 5
9

PP
20876, 4
5

M as 13
12030, 1
1

3925, 91

2294, 18

4, 00

6631, 61

3484, 48

11285, 48

3695, 53

1709, 98

229, 88

3697

13054, 94

11437, 91

2843, 46

9, 28

169, 19

3908

12453, 88

5798, 55

833, 94

6774, 12

47, 82

2302

6729,18

12549, 77

7205, 62

7, 82

103, 56

4170

14594, 12

5460, 67

1503, 77

2, 86

37, 96

1611

5209,47

7774, 01
198608, 5
0

2129, 82
44897, 2
5

1, 51
20539, 6
8

57, 26

1460

7553, 23

21119

5556,96
135671,7
3

6740, 82

272

63308, 18

44, 61

1521

7172,54

122, 13

2178

7592,46

Suma
autorizata
- lei
16192801,
13
1168985,5
4
1735644, 1
5
3028114, 8
3
2929484, 2
8
1570938, 3
8
3442957, 0
0
1208210, 2
8
1239838, 9
7
32516974,
56

Mentionam ca din numa rul total de cereri unice depuse de 26.780, 3.366 de
cereri sunt neeligibile SAPS si 582 de cere ri au fost esantionate la control, astfel
incat nu au putut fi esantiona te la plata.
In campania 2015, pa na la sfa rsitul anului, s-au efectua t plati in av ans
SAPS, din FEGA.
Plaţile s-au efe ctuat in baza Hotararii nr. 900 din 27 octombrie 2015 priv ind
reglementa rea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de
absorbtie a fondurilor aloca te pentru agricultura afe rente schemelor de plati
directe si pentru masuri de piata in agricultura, precum si a ajutoarelor specifice
care se fina nteaza din Fondul European de Garantare Agricola.
C uantumul stabilit a fost de 54 euro/ha, reprezenta nd 70% din 77,42
euro/ha, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru 1 euro, stabilit de Banca
Centrala Europeana la data de 30.09. 2015, publica ta in Jurnalul O ficial al Uniunii
Europene Seria C nr.323 din 01.10.2015.
Si in anul 2015 s-au creat conditii de sprijinire a fermierilor, mate rializa te
prin posibilitatea accesarii de cre dite pentru f inanţarea ca pitalului de lucru, in
vederea desfaşurarii a ctiv itaţilor curente de catre be neficiarii schemelor de sprijin
din Campania 2015.
A stfel, in cursul anului 2015 au fost elibe rate adev erinţe pe ntru SAPS cat si
pentru zootehnie, dupa cum urmeaza:
SAPS
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Nr.
crt.
1.

B anca
CEC

Nr. adeverinţe
eliberate
193

Suprafaţa inscrisa
pentru SAPS (ha)
7997.95

2.

BRD

109

12031.40

3.

TRANSILVANIA

63

10053.78

4.

RAIFFEISEN

7

1342.09

5.

PROCREDIT

16

3890.97

6.

CARPATICA

3

164.56

7.

BCR

2

2118.55

8.

BANCP OST

5

974.26

9.

UNICREDIT

1

1062.36

10

SANPAOLO

2

1329.98

11.

CREDITCOOP

1

18.56

402

40984.50

Nr. adeverinţe
eliberate
B OVINE
68
12
13

Suma din a deverinta

4
1
1
99

46500
192000
15000
798300

Nr. adeverinţe
eliberate
OVINE
98
19
14

Suma din a deverinta

3
134

45060
556860

TOTAL

ZOOTEHNIE
Nr.
crt.

B anca

1.
2.
3.

CEC
BRD
TRANSILVANIA

4.
5.
6.

PROCREDIT
BCR
BANCP OST
TOTAL

Nr.
crt.

B anca

1.
2.
3.

CEC
BRD
TRANSILVANIA

4.

PROCREDIT
TOTAL

267300
41700
235800

ACTIVITATI LEGATE DE CONTROLUL PET EREN
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361920
79420
70460

Incepand cu luna fe brua rie a anului 2015 echipe de inspectori de la se rv iciul
control teren im preuna cu angajati ai centrelor locale au pa rticipat la pregatirea
campaniei de de pune re a cererilor unice de plata prin actiuni de distribuire de
materiale informativ e si transmitere de informatii la nivel de comune.
In perioada fe brua rie-martie 2015 e chipe mixte formate din inspe ctori din
cadrul Serv iciului Control pe Teren si C ompartimentul Inspectii al A PIA CJ IASI au
efectuat verifica ri in tere n la fe rmierii ca re sunt inscrisi pentru agriculura ecologica
si se gasesc in pe rioada de conversie.
In primav ara anului 2015 echipe f ormate din inspectori de la se rv iciul
Control Teren au participat la identif icarea si pozitionarea fermie rilor in blocurile
fizice in vederea realizarii unei corelari cat mai exa cte dintre situatia e xistenta pe
teren si baza de date.
De asemenea, au fost efectuate un numar de 423 verificari in tere n pentru
Anexa 17b generate la depunerea cererilor de plata campania 2015 si totodata sau v erificat un numa r de 145 BF cu indicativ TPA (teren posibil aba ndonat).
Incepand cu luna iunie 2015 inspectorii de la control teren a u desfasurat
vizite in teren pentru verificarea respectarii conditie i de div ersificare a culturilor,
pentru un numar de 427 fermie ri la ca re s-a u v erificat un numar de 9454 pa rcele.
Incapand cu luna septembrie a anului 2015 s-a demarat campa nia de
control teren pentru mai multe scopuri de control in baza esantionului de control
care a insumat un numar de 582 fermieri dupa cum urmeaza :
- 279 fermieri au fost selectati la control pentru scop control A NT9 (ov ine
/ caprine);
- pentru controlul clasic au fost controlati un numar de 182 fermie ri care
au insumat un numa r de 10888 parcele si o suprafata totala de 36952
ha;
- control pentru v erificarea ce rinte lor priv ind eco-conditionalitatea unde
au fost verificati un numar de 111 fermieri cu 8691 parcele;
- 2 fermieri cuprinsi in esantionul de teledetectie din care unul av and
toata suprafata de te ren pe UAT-uri din judetul Botosani.
Totodata in anul 2015 s-a u efectuat controale in cadrul programelor de
restructurare / reconv ersie plantatii viticole la fermierii ca re au solicitat subv entii
pentru a ceasta masura.
Incepand cu data de 20.11.2014 s-au facut v erificari la un numar de 105
fermierii ca re au facut parte din esantionul de eco-conditionalita te pentru
verificarea respe ctarii cerintelor GAEC 4 campania 2015.
De asemenea, la finele lunii noiembrie si inceputul lunii decembrie, toate
cele 11 echipe de inspe ctori din cadrul Serv iciului CT al A PIA CJ IASI au fost
deplasate la CJ VASLUI unde au efectuat control la exploatatiile care au facut
parte din esantionul de control 2015 av and ca scop control eco-conditionalitate si
GAEC4.
ACTIVITATI LEGATE DE SUPRACONTROLUL PE TEREN
Pentru judetul Iasi inspectorii din cadrul Serv iciului C ontrol pe Teren a u
verificat 4 de exploatatii la care s-a efectua t supracontrol pe ntru controlul clasic si
6 exploa tatii pe ntru supracontrol pe ANT( (ovine caprine ).
Totodata au fost efectuate controale pentru 9 (noua) exploatatii care a u fost
selectate manual pentru control in urma unor sesizari.
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ACTIVITATEA IN DOMENIUL INSPECTII
In anul 2015, in ca drul C ompartimentului Inspectii, Cota de Lapte si
Supracontrol s-au efe ctuat 693 inspe ctii/controale pentru masuri si scheme de
sprijin financiar derulate de Directia Masuri de Piata, Directia Masuri Specifice,
dupa cum urmeaza:
MASURI DMP – 317 inspectii/controale, din care:
1. Restructura re/reconversie plantatii v iticole - 57 inspectii;
2. Investitii in sectorul vitiv inicol – 1 inspectie;
3. Ajutor comunitar a cordat la furnizarea la ptelui in institutiile scola re – 69
inspectii;
4. Sprijin financiar acordat in ca drul programului de incurajare a consum ului de
fructe in scoli – 60 inspe ctii;
5. Ajutor financiar a cordat pentru implementarea masurilor adiacente
distributiei de mere in institutiile scolare –3 inspectii;
6. Ajutor com unita r in sectorul apicol din cadrul programului PNA 2014 – 14
controale;
7. Ajutor financiar destina t finantarii programelor ope rationale ale organizatiilor
de producatori din sectorul le gume-f ructe – 4 inspectii;
8. C ota de lapte – 100 controale;
9. Masuri exceptionale in sectorul legume-fructe : retra gerea de pe piata (
receptie produse la destinatie ) – 9 inspectii.
MASURI DMS – 375 controale, din ca re:
1. Ajutor specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul
de agricultura ecologica – 29 controa le;
2. Ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bov ine si
ov ine/caprine si ajutoa re spe cifice pentru producatorii de lapte si de carne
de v ita si producatorii de lapte si carne de ovine/caprine din zonele
defav orizate – 96 controale ;
3. Ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic si sprijinul cuplat in
sectorul zoote hnic – 250 controale.
In anul 2015, in cadrul C ompartimentului Inspectii, C ota de Lapte si Supracontrol
s-au efectuat 10 supracontroale pentru masuri si scheme de sprijin financiar
derulate de Dire ctia Masuri Specifice, dupa cum urmeaza :
MASURI DMS – 10 supracontroale, din care :
1. Ajutor specif ic pentru imbunata tirea calitatii produselor agricole in sectorul
de agricultura ecologica – 1 supracontrol;
2. Ajutoare nationale tra nzitorii in sectorul zoote hnic la speciile bovine si
ovine/caprine si ajutoare specifice pentru produca torii de lapte si de ca rne
de v ita si producatorii de lapte si ca rne de ovine/caprine din zonele
defav orizate – 3 supracontroale ;
3. Ajutoare nationale tra nzitorii in sectorul zootehnic si sprijinul cuplat in
sectorul zoote hnic – 6 supracontroale.
PETITII, REC LAMATII, SESIZA RI – 1 control, din care:
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1. Ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic si sprijinul cuplat in
sectorul zoote hnic – 1 re clamatie.
COTA DE LAPTE
C onform activitatilor specifice B.A.C .C.L.-REGIUNEA 1 IASI, care
coordoneaza te hnic activ itatea din domeniul cotei de lapte din 6 judete a le
Moldov ei in anul 2015 au fost verificate legal si procesa te(aprobate sa u respinse)
un numa r de 5674 de dosa re de proceduri dupa cum urmeaza :

P3C1

P3C2

I

I

9

JUD ET

BACAU
BOT OSANI
IASI
NEAMT
SUCEAVA
VASLUI
REG IA SI

P5C1

P6C1

10

150

0

168

332

43

36

71

23

P7C1

P8C1

P9C1

P9C2

P13C1

P17C1

P17C2

P17C3

P17C4

1

0

1

1

0

134

0

46

0

0

124

1

23

5

2

346

0

27

11

128

0

9

7

8

0

4

199

0

35

41

60

267

0

329

15

25

89

29

279

9

66

1

7

32

534

0

654

76

306

87

0

519

10

111

105

2

4

20

0

0

1

0

0

0

31

0

3

8

1142

0

1117

100

363

182

35

1508

19

288

166

TOTAL
352
1082
538
1192
2441
69

245

509

Pentru toate aceste proceduri a u fost eliberate decizii ca re au fost
transmise la judetele din raza de activ itate.
Pe langa aceste activitati au fost primite,inre gistrate, v erificate si procesate
un numar de 1117 declaratii a le procesatorilor si 124 declaratii anuale a le
procesa torilor ca re achizitioneaza lapte din raza de activ itate regionala.
In anul 2015 a u fost de puse de catre producatorii cu cote de v anzari directe
un numar de 75581 de claratii dupa cum urmeaza : Bacau:11290 declaratii;
Botosani-11799 declaratii;Iasi-18094 decla ratii; Neamt-18077 declaratii;Suceav a8164 decla ratii si Vaslui-8157 decla ratii.
Pe langa activ itatea de administrare, in cadrul activitatii de control a cotei
de lapte au fost afectuate verificari pentru conformitate a rapoartelor de control la
niv el de regiune. Numarul de controale efectuate la producatori si procesatori, a
fost dupa cum urmeaza:
P14R1-C ontrolul decla ratiei a nuale a cumparatorului de lapte:-13 dosare;
P14R3-C ontrolul decla ratiei producatorilor la v anzari directe:pt producatorii
cu declaratii sub 5000 kg 158 dosare, si pentru producatorii cu decla ratii peste
5000 kg-128 dosa re control;
P14R2-C ontrolul producatorilor cu v anzari directe in timpul anului de cota:
producatori sub 5000 kg-321 dosare, si producatori cu v anzari directe peste 5000261 dosa re;
P14R4-C ontrolul producatorilor cu livrari in timpul anului de cota-432
dosare de control;
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5674

P14R5-C ontrol transport la pte:18 dosa re.
2013-2014

2013-2014
P14R4

P14R5

<5000 kg <

>5000kg .

P14R2
>5000kg .

P14R3

<5000 k g.

P14R1

IA SI

RE GI UNE

Data:

1

52

44

5

77

1

1

0

4

9

133

24

53

3

0

35

13

34

32

12

2

3

22

53

97

89

64

3

8

18

7

35

21

301

9

1

27

2

17

18

1

0

13

158

128

321

261

432

18

BC
BT
IS
NT
Sv
VS
TO TAL

Mai sunt de finalizat cu terme n 31.03.2016 un numar de 650 controale la
producatori si procesa tori dupa cum urmea za:
P14R1-C ontrolul decla ratiei a nuale a cumparatorului de lapte:-5 dosa re;
P14R3-C ontrolul decla ratiei producatorilor la v anzari directe:pt producatorii
cu declaratii sub 5000 kg 505 dosare, si pentru producatorii cu declaratii peste
5000 kg-140 dosa re control;
Dupa efectuarea controalelor de catre APIA judetene urmeaza v erificarea
pentru conf ormita te a lor la niv el de regiune si transmiterea lor in stare “conforma
“ la APIA central.
2014-2015

BC

0

6

24

BT

4

467

15

IS

0

12

12

NT

0

8

66

SV

1

12

20

VS

0

0

3

Total R1

5

505

140
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P14R3 MQ S

P14R3 efectuate total

P14R3 >5000 kg. efectuate

P14R3 >5000 S. manual

P14R3 <5000 kg.efectuate

P14R3 <5000 kg. S. manual

P14R3 <50 00 kg . PG C

P14R1 M Q S

P14R3

P14R1efectuate total

P14R1 S . manual

RE GI UN I

P14R1 PG C

P14R1

P14R3 >5000 kg. PGC

Data:

CAPITOLUL IX : PROT ECȚIA MEDIULUI
IX.1. A genția pentru Prote cția Mediului Iași
IX.1.1.Proiecte din dome niul protecţiei mediului
IX.1.2. Domeniul gestionă rii de şeurilor, chimicale, protecţie sol şi
subsol
IX.1.3. Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – PRGD
IX.1.4. Reteaua de minitorizare a calității aerului
IX.1.5. Reteaua de minitorizare a calității ape i
IX.1.6. Reteaua de monitoriza re zgom ot
IX.1.7. Monitorizarea radioactivității mediului
La niv elul Agenției pentru Protecția Mediului Iași, în anul 2015 s-a u
aflat în dife rite sta dii de implementare
IX.1.1 .Proiecte din domeniul protecţiei mediului finanţate din fonduri
europene, din bugetul de stat sau alte fonduri provenite de la diferite
organisme internaţionale, printre cele mai importante menţionăm:
Nr.
Crt
1

Denumire
Program de
finantare
POS Mediu
Axa 1

2

POS Mediu
Axa 2

3

POS mediu
Axa 3

4

POS Mediu
Axa 4

5

POS Mediu
Axa 4

6

POS Mediu
Axa 4

7

POS Mediu
Axa 4

Denumire program/proiec t

Iniţiator/ Beneficiar

Perioada de
implementare

Valoare
totală

Extinderea şi reabilitarea
infras truc turii de apă ş i apă
uzată în judeţul Iaşi
Sis tem de management
integrat al deş euril or in judetul
Iaş i
Reabilitarea sistemul ui de
termoficare din mun. Iaşi î n
vederea conformării cu
standardele de mediu
priv ind emisiile în
atmosferă şi pe ntru
sporirea eficienţei în
procesul de f urnizare a
termoficării urba ne
Dezvoltarea managementului
în s iturile Natura 2000: Dealul
lui Dumnezeu ş i Pădurea
şi pajiştile de la Mârzeş ti –
judeţul Iaş i
“Model de management
privind arii naturale protejate
atribuite în cus todie în
judeţele Neamţ ş i Iaş i”
Management c onservativ al
biodivers ităţii în Regiunea de
Dezvoltare Nord -Es t
(BIOREG- NE)
Managementul durabil al trei
arii protejate situate pe râul
Moldova

SC APAVIT AL SA Iasi

2010 - 2015

CJ Ias i

2013 - 2015

Munic ipiul Ias i

2010 - 2015

141.787.746
euro fără
TVA
69.350.207
euro fără
TVA
61.237.712
euro fără
TVA

As ociaţia “HPN –
HELP PEOPLE AND
NATURE” Iaş i

2012 - 2014

1.635.342 lei

As ociaţia Ec oturis tic ă
Prietenii Pǎdurii
Bǎlţǎteş ti

2012 - 2015

3.246.675 lei

As ociaţia Strategic
Group

2013 - 2015

3.954.663,32
euro

As ociaţia SOS Viitorul
Bacău

2013 - 2015

753.978,86
euro
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8

POS Mediu
Axa 5

Luc rari pentru reduc erea
ris c ului la inundaţii in bazinul
hidrografic Prut Barlad

ABA Prut Barlad

2011 - 2015

58.521.057
euro fara
TVA

9

POC
RomâniaUc rainaRepublic a
Moldova

Îmbunătăţirea trans frontalieră
a ges tionării deş eurilor
municipale s olide din
Republic a Moldova,
România,Ucraina

Cons iliul Raional
Făleş ti - Republic a
Moldova / CJ Iaş i,
Primaria Tg. Frumos

2012 - 2014

735.354euro

10

POC
RomâniaUc rainaRepublic a
Moldova

Res ourc es pilot c entre for
cros s -border pres ervation of
the aquatic biodivers ity of Prut
River

Univers itatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Iaş i”

2012 – 2015

3.254.302,4
euro

11

Fondul global
de mediuGEF+ Banca
Mondială +
Bugete loc ale

Controlul integrat al poluarii
cu nutrienti

2010 - 2015

3.183.305,77
euro

12

Bugetul de
s tat si Fondul
de ameliorare
a fondului
func iar.
Adminis traţia
Fondului de
Mediu - AF M

Rec ons truc ţie ec ologic ă
fores tieră pe terenurile
degradate c ons tituite în
perimetrul de ameliorare
Şipote, jud. Iaş i
Îmbunătăţirea c alităţii
mediului prin împădurirea
terenurilor agric ole degradate
în c omunele Aroneanu,
Ipatele, Cucuteni.
Apa fără plas tic

MMSC ş i UAT
benefic iare Miros lava,
Mirces ti, Mironeas a,
Voines ti, Deleni,
Grajduri, Letc ani,
Cotnari, Cris testi s i
Sc anteia.
IT RSV Suc eava/ Com.
Şipote

2007 - 2015

315.070
euro

13

14

Mec anis mul
Financ iar al
Spaţiului
Ec onomic
European
(SEE) 2009 2014, finanţat
de Is landa,
Liec htens tein
ş i Norvegia

CJ Iaş i

As ociaţia Mai Bine Iaşi

2015

2014-2016

990.000euro

39.408,75
euro

IX.1.2 . Domeniul gestionării deşeurilor, chimicale, protecţie sol şi subsol
Urmarirea realizării obiectivelor şi măsurilor stabilite prin legislaţia şi
Tratatul de aderare a Rom âniei la UE, inclusiv prin planurile de
gestionare a deşeurilor
În domeniul gestiunii deşeurilor, în anul 2015, APM Iaşi a urmărit realiza rea
obiectiv elor şi măsurilor stabilite prin legislaţia şi Tratatul de aderare a Romanie la
UE, în conformitate cu atribuţiile ce îi rev in.
Astfel, pe fluxuri specifice de deşeuri au fost întreprinse următoarele măsuri şi
actiuni:
Deşeuri de echipam ente electrice şi electronice (DEEE)
În v ederea monitorizării îndeplinirii obiectiv ului anual de colectare a DEEE de la
populaţie (4Kg/locuitor), în anul 2015, A PM Iaşi a realizat:
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Organizarea de sem inarii de informare/conştientizare a
autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale care,
potriv it OUG Nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (a ct normativ care a intrat în v igoare la data de 26.04.2015,
abrogând HG Nr.1037/2010), au obliga ţia de a asigura colectarea DEEE
prov enite de la gospodăriile particula re, prin cel puţin una din urmă toarele :
a. centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori,
dar nu mai puţin de un centru în fie care unitate administrativ teritorială;
b. puncte de colectare mobile în măsura în care a cestea sunt
accesibile populaţiei ca amplasament şi pe rioadă de timp
disponibilă;
c. colecta re periodică, cu ope ratori desemnaţi, cel puţin o da tă pe
trimestru.
În data de 30 octom brie 2015 – Asociaţia Română pentru Re cicla re (RoRec),
împreună cu Primăria Municipiului Iași și SC Salubris S.A, au inaugurat un nou
centru pentru colectarea DEEE, amplasat in municipiul Iasi, Str. Pompei, Nr.3,
Zona Podu de Piatră.
Organizarea şi implicarea în cam panii de inform are-conştientizare
şi colectare DEEE:
- finalizarea ediţiei 2014-2015 a concursului şcolar „Patrula de Reciclare”, în
parteneriat cu RO REC, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi SC SA LUBRIS
SA Iaşi
- 5 campanii desfăşurate în mediul urban organizate în parteneriat cu
organiza ţia colectiv ă RoRec, ce s-au desfăşurat în oraşele Iaşi (3) Paşcani şi
Podu Iloaiei - cantitatea cole ctată a fost de cca 18 tone ;
- C ampaniile de cole ctare a DEEE s-au desfăşurat şi în mediul rural (20 de
campanii), cantitatea colectată fiind de a prox. 55 de tone;
- C olectarea continuă de DEEE de la populaţie de către operatorul SC
SALUBRIS SA Iaşi; cantitatea astfel colecta tă în anul 2015 – 22 tone ;
- 2 campanii de colectare DEEE-uri în mediul urban organizate în partene riat
cu asociaţia colectiv ă ECOTIC, cantitatea cole ctată fiind de cca 11 tone;
C olectarea DEEE de către opera tori specia lizaţi, ex. SC GREEN WEEE punct de lucru Iaşi – cantitatea colectată în 2015 – cca 750 tone;
Cantitatea totală de DEEE-uri colectată în 2015, la niv elul judetului Iaşi este de cca
880 tone.
Proiecte în derulare în
menajere

domeniul m anagem entului deşeurilor

Principalele proiecte in domeniu in derulare la nivelul judeţului in anul
2015 sunt:
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1. „Sistem de m anagem ent integrat al deşeurilor in judetul Iaşi” cu
următoare le componente: 2 staţii de tra nsfer, 1 staţie de compost, 2 staţii
de sorta re, închidere depozite neconforme de de şeuri: Iaşi-Tomeşti,
Paşcani, Hârlău, Tg.F rumos – beneficia r C onsiliul Judeţea n Iaşi, proiect
finanţat prin intermediul POS Mediu;
• În luna iunie 2015 au av ut loc re cepţiile la te rmina rea lucrărilor de închide re
a depozitelor de deşeuri neconforme Iaşi-Tomeşti şi Tg.F rumos, precum
şi recepţia la termina rea lucră rilor pe ntru obie ctiv ele ”Construirea
subcom partimentului 3 Ţuţora şi finalizarea Staţiei de Compost si Sortare,
existente la Ţuţora”;
Pentru recuperarea materialelor utile din deşeurile de am balaje se vizează, pentru
anul 2016, următoarele ţinte:
•
•
•
•
•

Hârtie şi carton – min.60%
Materaile plastice – 22,5%
Sticla – 60%
Metale – 50%
Lemn – 15%

2. „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” – proiect derulat de către
MMAP şi care include, pentru judetul Iaşi, un număr de 10 com une pentru
care sunt în diferite stadii de realiza re, platforme pentru compostarea
gunoiului de grajd.
Depozitele de deşeuri neconforme:
La nivelul Judeţului Iaşi, toate cele 4 de pozite ne conforme de deşe uri
menajere – Iaşi-Tomeşti, Paşcani, Tg. F rumos şi Hârlău au a ctivitatea de
depozita re sistată conf orm graficului stabilit prin HG 349/2005 priv ind depozita rea
deşeurilor, lucrările de închidere a ce stora fiind cuprinse în cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”. Deşeurile genera te
sunt colectate şi de pozitate fie la de pozitul ecologic Ţuţora, fie la depozite
autoriza te din judeţele limitrofe (Neamţ şi Botoşani).
Depozite de deşeuri conforme
Pentru deşeuri municipale
• Din anul 2009 (16 iulie 2009), în judeţul Iaşi funcţionea za depozitul conform
de deşeuri Ţuţora, realizat în ca drul proiectului “Managementul inte grat al
deşeurilor solide în Iaşi” finanţat de Ministerul Mediului, A pelor şi Pădurilor
prin intermediul O rdonanţei 40/2006; pa rte din lucrările proiectului au fost
sistate, compone nta 3 – închide rea depozitului Tomeşti, precum şi
realizarea staţie i de compost au fost preluate de către C onsilul J udeţean
Iaşi pentru a fi realizate în cadrul proiectului „Sistem de management
integrat al de şeurilor în jude ţul Iaşi”, proiect aflat în implementare prin POS
Mediu. La această dată în ca drul depozitului conform sunt funcţionale:
prima celulă de de pozitare de la Ţuţora, staţia de sortare şi staţia de
epurare ape uzate, sistem ul de colecta re selectivă a deşe urilor de la
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populaţie s-a e xtins la 100% din populaţia municipiului Iaşi, iar operatorul
depozitului este SC SA LUBRIS SA Iaşi, în baza autorizaţiei integrate de
mediu 6/2011 emisă de A RPM Bacău (revizuită de A PM Iaşi la data de
09.04.2015).
Pentru deşeuri industriale
În judeţul Iasi există două depozite de de şeuri industriale nepericuloa se,
aparţinind următorilor doi ope ratori econom ici:
• SC FO RTUS SA IASI – depozit conform de la data de 16 iulie 2009;
• SC CET II HO LBOCA SA (fosta SC DA LKIA TERMO SA IASI, actualmente SC
VEO LIA ENERGIE SA Iaşi) – depozit af lat în eta pa finală de conformare
priv ind sistemul de preluare-transport în sistem umed a zgurii şi cenuşii în
depozit: a sistat depozita rea deşeurilor lichide, apa cu ajutorul că reia se
transportă hidraulic de şeurile de zgură şi cenuşă este colectată şi re circulată
astfel încât la depozitare, raportul masic ameste c solid/apă în depozit este
de 1/1,08, deci depozitarea deşeurilor se face sub formă de fluid dens.
Primăria Municiului Iaşi are în derulare prin Program ul O peraţional POS
MEDIU A xa 3, proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul
Iaşi în v ederea conformării cu standa rdele de mediu privind emisiile în
atmosferă şi pentru creşterea ef icienţei energetice în alimentarea cu căldură
urbană”, proie ct care include şi componenta „Evacuarea în stare uscată
a zgurii şi cenuşii de la CET 2 ” a cărui scop este colectarea uscată,
transportul şi depozitarea zgurii şi cenuşii zburătoa re în silozuri dedicate, în
v ederea revalorificării.
Gestionarea deşeurilor spitaliceşti
De la sfârşitul anului 2008, toate crematoriile unităţilor spitaliceşti au fost închise,
conform angajamentelor asumate, deşeurile spitaliceşti genera te fiind elimina te
controlat, pe baza de contra ct cu f irme specializate, în instalaţii de incinera re
autoriza te din judeţele limitrofe.
Aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase
În anul 2015, A PM Iaşi a aprobat un număr de 95 de formulare de transport
pentru ope ratorii economici autorizaţi pentru transportul deşe urilor periculoa se
(conform prevederilor HG Nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoa se
şi nepericuloase pe teritoriul Românie i).
Permise aplicare năm ol în agricultură
În anul 2015 APM Iaşi nu a emis nici un permis pentru aplicarea nămolului
prov enit din sta ţii de e pura re a apelor uzate ; s-a aprobat însa transferul permisului
de aplica re emis pentru SC PREST SERV APA SA Paşcani către SC A PAVITAL SA
Iaşi, av ând în v edere preluarea Staţiei de Epurare Paşcani în administra rea,
exploata rea şi întreţinerea SC APAVITA L SA , precum şi obţinerea autoriza ţiei de
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mediu (nr.108/07.12.2015) pentru această Staţie de Epurare sub administra rea
noului titula r al activ ităţii.
IX.1 .3. Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – PRGD a fost
aprobat prin O rd. MMDD nr.1364/14.12.2006. În august 2008 a fost finalizat
Planul Judeţean de Gestionarea a Deşeurilor (PJGD),care a fost elaborat de catre
S.C . EPC Consultanţa de Mediu Bucureşti, în conf ormitate cu prev ederile Legii
27/2007 de modificare şi completa re a OUG 78/2000 priv ind gestiona rea
deşeurilor. A PM Iaşi a pus la dispoziţie toate datele necesare elaborării acestui
document şi a fost reprezentată atât în Grupul de Lucru cât şi în C omitetul de
Coordonare. S-a realizat monitorizarea anuală a PJGD şi PRGD.
PJGD, elaborat pe ntru perioada 2008-2013, a fost adoptat de catre C onsiliul
Judeţean Iaşi prin HC J Nr.343 /21.11.2008, şi nece sită a ctualizare în concordanţă
cu noile prev ederi legale. Deoare ce, conform prev ederilor Legii 211/2011, art 39
alin (1), PJGD se elaborează/actualizează pe baza principiilor şi obie ctiv elor
strategice din PNGD, iar Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 20142020, aprobată prin HG 870/2013, nu este insoţită de PNGD (care să detalie ze
obiectiv ele strategice, spe cifice fluxurilor de deşeuri, ţinte şi program de
monitorizare afe rente acestei perioade ), procesul de a ctualizare a PJGD va fi iniţiat
după apariţia PNG, astfel încât să fie corelate obictiv ele şi ţintele la niv el judeţean
cu cele la niv el naţional iar monitorizarea să fie unitară.
Acţiuni de informare/conştientizare în domeniul m anagem entului
deşeurilor şi substanţelor chimice (num ărul de acţiuni de inform are
întreprinse în acest domeniu);
•
•
•
•
•

acţiuni de informare -conştientizare – în cadrul
22 acţiuni educativ e în unităţile de înv ăţământ sau la sediul A PM Iaşi pe
tema deşeurilor
2 participări la campa niile de informare conştientizare în ca drul proiectului
„Controlul integrat al poluării cu nutrie nţi”
4 acţiuni cu O NG-urile de mediu

3.10. Urmărirea impleme ntării cole ctării separate a deşeurilor
Sistemele de colecta re sele ctiv ă a deşeurilor din deşeuri menajere sunt
implementate astfel:
- sisteme de colectare selectiv ă a deşeurilor, pe sorturi: hârtie/carton, sticlă,
biodegra dabile, acope rind populaţia în procent de 90% sunt în Municipiul
Iaşi, 80% în oraşul Hârlău şi comunele Scobinţi şi Deleni;
- în proporţie de 50% din populaţie în municipiul Paşcani;
- pentru oraşul Tg. F rumos sistem ul de colectare se lectiv ă este implementat
prin proiectul “Îmbunătă ţirea tra nsfrontalie ră a gestionării deşeurilor
municipale solide din Republica Moldov a, România şi Ucraina”, în care
primăria Tg. F rumos e ste pa rtener, prin care s-au realizat: amenaja rea a 20
de puncte gospodă reşti de colectare deşeuri pe teritoriul întregului oraş Tg.
F rumos şi dotarea acestora cu 60 de containere de 1,1 mc, pentru
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-

colectarea selectiv ă a deşeurilor pe 3 categorii: menajer, plastic şi
hârtie /carton;
pentru întreg judeţul, e xtinderea cole ctării sele ctiv e a deşeurilor din deşe uri
menajere se realizează în cadrul proiectului „Sistem de mana gement
integrat a l deşeurilor în jude ţul Iaşi” prin inte rmediul că ruia s-au achiziţionat
următoare le echipamente de colecta re deşeuri:
- 125220 pubele cu capa citate 120 l
- 8389 pube le 240 l
- 9795 containe re 1,1 mc
- 31917 recipiente de com posta re indiv iduală.

3.11. Urmărirea proiectă rii şi implementă rii sistemelor inte grate de gestionare a
deşeurilor
în anul 2015, APM Iaşi a monitorizat implementa rea proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în Judeţul Iaşi”, contractul de finanţa re
prin inte rmediul POS MEDIU a fost semnat pe data de 16 mai 2013 şi are
ca termen final data de 31.12.2015;
C ostul proiectului: 69350207 euro fara TVA;
Scopul proiectului: completarea infra structurii şi a echipamentelor e xistente
prin inv estiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de manageme nt
integrat a l deşeurilor la niv el de judeţ, pentru conforma rea cu cerinţele
legislativ e ale UE din sectorul de mediu şi re specta rea angajamentelor
asumate de România prin tratatul de ade rare la Uniunea Europeană;
O biectivele proiectului:
Implemntarea sistemului de cole ctare selectiv ă;
Imbunătăţirea şi e xtinderea echipamentelor e xistente de
colectare şi transport;
O ptimizarea logisticii prin eficientizarea serv iciilor de
gestiona re a deşeurilor;
Depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitelor
conforme ;
A sigurarea vizibilităţii proiectului şi obţinerea unui bun nivel de
conştientizare a publicului cu priv ire la rigorile şi av antajele
SMID
În cadrul proiectului, pe parcursul anului 2015, s-a u derulat lucră ri pe contractul
„C ontinuarea lucrărilor în cadrul SMID”, care include :
reabilitarea şi închiderea depozitului urban neconf orm Tomeşti
construcţia compa rtimentului 3 din prima celulă din de pozitul de deşeuri
Ţuţora (capacita te cca 764 mii mc)
finalizarea staţiei de compost Ţuţora (capacitate 10 mii tone/an);
finalizarea staţiei de sorta re existente Ţuţora.
Pentru celelalte contrate de lucrări şi furniza re din cadrul proiectului, erau în
derula re, în dife rite sta dii, procedurile de a chiziţie:
Acestea se referă la:
achiziţia de echipamente de cole ctare şi transport (me nţionate la punctul
1.2);
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extinderea şi mode rniza rea Centrului de Mangement al Deşeurilor Ţuţora
(construcţia staţiei de tratare me cano-biologică cu cap 140 mii tone /an);
construcţia staţiei de transfer Bălţaţi (cap 17 mii tone /an) şi construcţia
statiei de transfer (capacitate 44 mii tone /an) şi sortare Ruginoasa
Inchiderea de pozitelor de deşeuri neconforme Tg. Frumos, Paşcani şi
Hârlău.
Asigurarea calităţii datelor colectate şi raportate (rată de răspuns,
format, termene)
Pe parcursul anului 2015, APM Iaşi a colectat şi v alidat o serie de date în domeniul
deşeurilor şi substa nţelor chimice periculoase, în conformitate cu prev ederile
legale, în formatul şi la termenele fie prev ăzute de actele normative specifice, fie
la termenele stabilite de către ANPM.
Astfel, până la 31 decembrie 2015, s-au rea lizat:
o Completarea bazei de date SIM aferentă anului 2013 şi deschide rea
sesiunii de raportare pentru anul 2014;
o Colectarea, validarea şi completa rea bazei de date DEEE aferente
anului 2014;
o Colectarea şi validarea datelor VSU aferente anului 2013- pe sistemul
vechi de raportare- si introduce rea datelor pentru anul 2014 in
sistemul nou de raportare – SIM;
o Colectarea, validarea datelor privind ambalajele şi deşeurile de
ambalaje aferente anului 2013;
o Colectarea, validarea şi completarea ba zei de date SIM priv ind
uleiurile uzate – aferente a nului 2013;
o Completarea aplicaţiei SIM aferente domeniului PCB;
o Colectarea, v alidarea şi completarea bazei de da te privind bateriile şi
acumulatorii;
o Inv entarul
importatori/exporta tori,
producătorilor,
utilizatorilor/deţinătorilor de substanţe chimice periculoase (O DS-uri,
substanţe chimice ce intră sub incide nţa procedurii PIC, substanţe
restricţionate, gaze florurate cu efect de seră, azbe st, PO Ps, mercur
şi metale grele, substa nţe eligibile ).
În dom eniul conservării naturii
1.1 . Situaţia actuală a ariilor naturale protejate în judeţul Iaşi
La ora actuală, în judeţul Iaşi sunt declara te 3 tipuri de arii naturale protejate,
conform ca tegoriilor reglementate în OUG 57/2007 priv ind regimul ariilor natura le
protejate, conserv area habitate lor naturale, a f lorei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modifică ri şi completări prin Legea 49/2011, cu completă rile şi modificările
ulterioa re, după cum urmează:
1) 25 arii naturale protejate de inte res naţional – rezerv aţii natura le declara te
prin Legea 5/2000 priv ind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate şi prin HG 2151/2004 priv ind
instituirea regimului de arie natural protejată pentru noi zone;
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2) 2 arii naturale protejate de interes judeţean – reze rv aţii naturale declara te
prin HCJ nr.8/1994;
3) 25 arii naturale protejate de interes comunitar/situri „Natura 2000”, din
care:
- 6 arii de protecţie spe cială avifaunistică (SPA ) declara te prin HG nr. 1284/2007
priv ind decla rarea a riilor de prote cţie specială avifaunistică ca parte inte grantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi prin HG nr. 971/2011 pe ntru
modifica rea şi completarea HG nr. 1284/2007;
- 19 situri de importanţă comunitară (SC I) declarate prin O rdinul ministrului
mediului şi dezv oltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunita ră, ca pa rte integrantă a
reţelei e cologice europene Natura 2000 în România şi prin O rdinul ministrului
mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea O rd. nr. 1964/2007
Siturile menţionate însumează o suprafaţă totală de cca 80.000 ha (av ând în
vedere că sunt unele suprapuneri între SCI şi SPA ), adică 14,6% din suprafaţa
judeţului.
Propuneri de noi situri Natura 2000
În anul 2015 au f ost propuse pe teritoriul judeţului ia şi 5 noi situri Natura 2000 şi
o extindere a unui sit existent, după cum urmează:
-

Situri noi de tip SPA – 4, din care 2 suprapuse fidel cu 2 SCI-uri
existe nte;

-

Situri noi de tip SCI – 1;

-

Extinderi SC I – 1.

Nr.
crt.

Denum ire sit propus

Tip

Suprapunere/extindere

(ha)

Obiectiv e de
conservare

1

Podu Iloaiei

SPA

Sit nou

2058,4

17 specii de păsări

2

Ciurbeşti

SPA

Sit nou; include integral
ROSCI0077 Fânaţele
Bârca

531

9 specii de păsări

3

Pădurea FloreanuFrumuşica-Ciurea

SPA

Se suprapune fidel cu
ROSCI0152 Pădurea
Floreanu-FrumuşicaCiurea

18978,3

18 specii de păsări

4

Râul Prut

SPA

Se suprapune fidel cu
ROSCI0213 Râul Prut

9030,2

23 specii de păsări

5

Bârleşti-Leţcani

SCI

Sit nou

nu s-a
1 specie m am ifere com unicat popândău

6

Dealul luiDumnezeu

SCI

Extindere ROSCI0058
Dealul lui Dumnezeu

nu s-a
1 specie de
com unicat herpetofaună – vipera
de stepă
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Suprafaţă

Stadiul elaborării/aprobării planurilor de m anagem ent pentru arii
naturale protejate
La finalul anului 2015, situaţia ela boră rii/aprobării pla nurilor de management
pentru a rii na turale protejate din judeţul Iaşi era următora rea:
1) Planuri de management aprobate – 2:
- Planul de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din V alea Ilenei,
aprobat prin Ord. ministrului mediului, a pelor şi pădurilor nr.
1335/08.09.2015;
- Planul de management al sitului RO SPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu,
aprobat prin Ord. ministrului mediului, a pelor şi pădurilor nr.
1971/14.12.2015.
2) Planuri de management în curs de aprobare – 10, după cum urmea ză:
- ROSCI0135 Pădurea Bârnov a-Repedea (include rezervaţiile naturale
2.541 Locul fosilifer Dealul Repedea, 2.543 Poiana cu Schit, 2.544
Poieni-Cărbunărie, 2.547 Pietrosu);
- Planul de management integrat pe ntru situl Natura 2000 RO SCI0181
Pădurea Uricani şi pe ntru reze rv aţia naturală 2.538 Pădurea Uricani;
- Planul de management integrat pentru situl Natura 2000 RO SCI0176
Pădurea Tătăruşi şi pentru rezerv aţia naturală 2.546 Pădurea Tătăruşi;
- Planul de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0096 Pădurea
Micleşti;
- Planul de management a l sitului de importanţă comunitară RO SCI0159
Pădurea Homiţa;
- Planul de management integrat pentru situl Natura 2000 RO SCI0107
Lunca Mirceşti şi pentru rezervaţia natura lă 2.549 Lunca Mirceşti;
- Planul de management pentru situl Natura 2000 RO SCI0161 Pădurea
Medeleni;
- Planul de management integrat pentru situl Natura 2000 RO SCI0167
Pădurea Roșcani şi pentru re zerv aţia naturală 2.539 Pădurea Roșcani;
- Planul de management al sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la
Mârzeşti;
- Planul de management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu.
3) Planuri de management în procedură SEA la APM Iaşi – 1: Planul de
management al sitului
Natura 2000 RO SCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti;
4) Planuri de management în curs de elaborare – 3, pe ntru siturile:
- ROSCI0152 Pădurea F loreanu-F rumuşica-Ciurea (include rezerv aţia
naturală 2.545 Pădurea Frumuşica ),
- ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău (include rezerv aţia naturală 2.537
F ăgetul Secular Humosu),
- ROSPA 0116 Dorohoi-Şaua Bucecei
Situaţia actuală a atribuirii în custodie/adm inistrare a ariilor naturale
protejate
Conform O rd.1052/2014 privind aproba rea Metodologiei de atribuire în
administrare şi custodie a ariilor naturale protejate – A nexa 1, Cap. 1, Art. 2,
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autorita tea responsabilă pentru pe ntru ariile naturale ca re se atribuie în custodie
este A genţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Pe teritoriul judeţului Iaşi nu
sunt arii naturale protejate atribuite în a dministrare, ia r cele atribuite în custodie la
data de 31 decembrie 2015 sunt în număr de: 11 situri de importanţă com unita ră
(SCI), 4 arii speciale de protecţie av ifaunistică (SPA) şi 11 re zerv aţii naturale,
unele dintre ele fiind suprapuse, după cum urmează:
1) RNP Romsilva – Direcţia Silv ică Iaşi este custode pe ntru 2 SPA, 5 SCI şi 8
r.n.:
- ROSPA 0096 Pădurea Micleşti;
- ROSPA 0092 Pădurea Bârnov a – se suprapune cu RO SCI0135 Pădurea
Bârnov a-Repedea şi include 4 re zerv aţii natura le: 2.541 Locul fosilifer
Dealul Repedea, 2.543 Poiana cu Schit, 2.544 Poieni-Cărbună rie, 2.547
Pietrosu;
- ROSCI0107 Lunca Mirceşti – include r. n. 2.549 Lunca Mirceşti (V asile
A lecsandri);
- ROSCI0161 Pădurea Medeleni;
- ROSCI0167 Pădurea Roşcani – include r.n. 2.539 Pădurea Roşca ni;
- ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi – include r.n. 2.546 Pădurea Tătăruşi;
- ROSCI0181 Pădurea Uricani – include r.n. 2.538 Pădurea Uricani;
2) A sociaţia V ânătorilor şi Pescarilor Sportiv i Roman – RO SPA 0072 Lunca
Siretului Mijlociu;
3) A sociaţia Help People & Nature (HPN) Iaşi este custode pentru 2 SC I şi 1
r.n.:
- ROSCI0265 Valea lui Dav id, include r.n. 2.536 F ânaţele Seculare V alea
lui Dav id;
- ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu;
4) S.C. Global Commercium Dev elopement SRL Bucureşti este custode pentru
1 SC I, 1 SPA şi 1 r.n.:
- ROSPA 0042 Eleşteele Jijiei şi Miletinului, ce se suprapune parţial cu
ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioa ră-Prut şi include r.n. 2.553 Balta
Teiva V işina.
În dom eniul Avize, Acorduri, A utorizaţii
Optimizarea activ ităţilor privind emiterea a ctelor de regleme ntare, urmărirea
aplicării procedurilor spe cifice şi a legislaţiei de mediu în vigoare, av ând ca efect
creşterea numărului de acte de reglementare em ise raportat la numă rul de
solicită ri (av ize de mediu, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu)
În activ itatea desfăşurată, A PM Iaşi a asigurat im plementa rea în proce dura de
reglementa re a planurilor/ programelor/ proiectelor/ activ ităţilor a prev ederilor
politicilor, strate giilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la niv elul
judeţului Iaşi.

În vederea optimizării activităţii de relaţii cu publicul în scopul emiterii
actelor de reglementare, s-au avut în vedere:
A sigurarea măsurilor ce se impun, funcţie de ca z, pentru îmbunătăţirea
serv iciilor asigurate de APM Iaşi, Serv. AAA, în raport cu solicitările de
emitere a actelor de re glementa re formulate de persoanele fizice/
persoanele juridice.
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A sigurarea unei comunicări deschise, cla re şi coere nte - atâ t pe orizonta lă
(între angajaţi pe acelaşi niv el ierarhic), cât şi pe v erticală (şef-subordonat)
şi cu age nţii economici;
Utilizarea, în activ itatea desfăşurată, a iniţiativ elor valoroase ale membrilor
echipei.
În anul 2015 la APM Iaşi s-au înregistrat un număr de 1 90 solicitări pentru
emiterea/ revizuirea autorizaţiilor de m ediu, fiind emise un număr de 1 36
autorizaţii de m ediu din care 1 11 autorizaţii de mediu şi25 autorizaţii de
mediu revizuite.
S-au înregistrat un numă r de 2 solicitări de emitere a autorizaţiei integrate
de mediu şi 1 solicitare de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, din
care s-a u emis:
- un număr de 2 a utorizaţii integrate de me diu: A IM nr. 1/28.09.2015 pe ntru
titular SC V ITAPROD IMPEX SRL-activ itatea de Creșterea intensiv ă a păsărilor de
curte și a porcilor, cu capacități de pe ste 40000 locuri pentru păsări de curte și
AIM nr. 2/23.11.2015 pe ntru titular SC DEMECO SRL –activ itatea ”Instalație

incinerare de șeuri periculoase, instalație de distilare deșeuri lichide periculoase”
- o autorizaţie inte grată rev izuită A IM nr. 6/27.06.2011 revizuită la data de
16.04.2015, titular SC SA LUBRIS SA pentru activitatea ”Depozite de deșeuri ce
primesc ma i mult de 10 t/zi cu o capacitate>25000t deșe uri”.
În anul 2015 la A PM Iaşi s-au înregistrat un număr de 4238 solicitări de
emitere a acordului de mediu pentru a proba rea proiecte lor de inv estiţie publice ori
priv ate sau pentru modificarea ori extinde rea activ ităţilor e xiste nte, acestea fiind
soluţionate după cum urmează:
APM Iaşi a emis Clasarea notificării pentru un număr de 3836
solicitări pentru proiecte ca re nu au intrat sub incidenţa HG nr.445/2009 priv ind
ev aluarea impactului anumit or proiecte publice şi private asupra mediului şi a art.
28 din OUG nr. 57/2007 priv ind regimul a riilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei să lbatice, cu modif icările şi completările
ulterioa re.
Emiterea pentru un număr de 198 de solicitări de em itere a
acordului de m ediu pentru proiecte prev ăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 445/2009

priv ind evaluarea impactului anumitor proie cte publice şi priv ate asupra mediului
şi/ sau proiecte care se supun prev ederilor OUG nr. 57/2007 priv ind regim ul ariilor
naturale protejate, conserv area habita telor naturale, a florei şi fa unei sălbatice, cu
modifică rile şi completă rile ulterioare, a deciziilor etapei de încadra re conform
cărora nu este nece sară efectuarea ev aluării impactului a supra mediului sau a
ev aluării adecvate;

Emiterea a 4 acorduri de m ediu, ca urmare a parcurge rii procedurii
complete de emite re a acordului de mediu, pentru următoa rele proie cte de
inv estiţie: ”Modernizarea și reabilita rea parcului public al Teatrului Național V asile
Alecsandri”-în municipiul Iași-titular Municipiul Iași, ”C onstruire platformă
modernizare instalații existente (mijloa ce fixe)”-sat V lădiceni, comuna Tomești, jud.
Iași-titular SC DEMECO SRL; ”C reșterea competitiv ității societății TECHNOSTEEL
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LBR prin extinderea activ ității în dome niul structurilor metalice”-titular SC
TEHNOSTEEL LBR; ”C onstruire comple x a gricol Moldov a pentru re cepție, usca re,
prelucrare, condiționa re și depozitare semințe”-în sat Bivolari, comuna Bivolarititular SC SEMCONSULT TOP SRL,
Emiterea a 9 avize NATURA 2000 pentru proiecte publice sau priv ate
pentru care în urma parcurgerii eta pei de încadra re s-a stabilit că se supun
procedurii de ev aluare adecv ată.
Un număr de 191 solicitări sunt în diverse stadii în procedura de
em itere a acordului de mediu, din care pentru un număr de 98 de solicitări
APM Iaşi a emis numa i Decizii ale e tapei de ev aluare iniţială şi pentru care titularii
proiectelor nu a u continuat procedura de reglementare prin transmite rea
documentaţiilor tehnice conform prevederilor O rd. MMP nr. 135/2010.
8/07.12.2015
PUG-Com una Costești

Com una Costești

Nr. aviz/data

Plan/Program /Strategie

Titular

1/14.01.2015

Strategia de dezv oltare economică
socială

a

județului

Iași

pentru

Consiliul Județean Iași

perioada 2014-2020
2/28.01.2015

PUG-Com una Alexandru Ioan Cuza

Com una Alexandru Ioan
Cuza

PUG-Oraș Targu Frumos

Oraș Targu Frumos

4/28.05.2015

PUG-Com una Cotnari

Com una Cotnari

5/03.07.2015

Strategia de dezv oltare locală a

3/12.02.2015

municipiului Pașcani pentru perioada

Municipiul Pașcani

2014-2020
6/28.08.2015

PUG-Com una Mădârjac

Com una Mădârjac

PUG-Com una Lețcani

Com una Lețcani

7/20.11.2015
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Un număr de 93 de solicită ri de emitere a acordului de mediu pentru ca re
documentaţiile tehnice nu au fost completate conform solicitării A PM Iaşi, se află
în procedura de emitere a acordului de mediu.
În anul 2015 la A PM Iaşi s-au înregistra t 195 de solicitări de emitere a av izelor de
mediu pentru pla nuri/ programe, acestea fiind soluţionate după cum urmează:
s-au emis un numă r de 107 notificări pentru clasarea solicitărilor de
emitere a avizelor de mediu pentru planurile care nu se supun procedurii de
ev aluare de mediu, conform prev ederilor HG 1076/2004 privind sta bilirea

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru pla nuri şi programe

s-au emis un numă r de 8 0 decizii ale etapei de încadrare conform căreia
acestea nu pot av ea efecte sem nificativ e asupra mediului, de ci nu necesită
ev aluare de mediu, formulâ ndu-se propunerea de a f i supuse procedurii de
adoptare fără av iz de mediu şi 1 decizie de încadrare conform căreia este
necesară evaluarea de mediu
s-au emis 8 avize de mediu prin pa rcurgerea procedurii complete de
av izare cu efectuarea ev aluării de mediu, re spectiv :
La APM Iaşi sunt în div erse stadii de derulare a procedurii de emite re a
av izului de mediu solicitări pentru reactualizare PUG ale comunelor Bârnov a,
Popricani, Belceşti, Gropniţa, Dolhe şti, Ţibăneşti, Ipatele, Prisăcani, V alea Seacă și
PUG-ul Municipiului Iași. Parte din aceste documentaţii au fost înregistrate la A PM
Iaşi în anul 2014.
În dom eniul Monitoring al factorilor de mediu
S-a efectuat monitorizarea continuă a calită ţii aerului şi a radioa ctiv ităţii
mediului (aer, apă, sol, vegetaţie), 24 de ore din 24;
S-a întocmit „Raportul priv ind stadiul realizării măsurilor din programul

revizuit de gestiona re a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi pentru
indicatorul PM10 pentru anul 2015” care a fost a proba t prin HC JI nr. 76 din

29.03.2016. Raportul a fost transmis către ANPM şi a fost postat pe site-ul
APM Iaşi pentru informarea publicului;
S-au respectat şi tra nsmis la terme n, de către persoanele nominalizate
conform OMMDD nr. 546/13.05.2008 pentru constituirea structurii de
coordonare şi funcţionare a RNMCA, raportările privind activitatea de
operare a echipamente lor de monitorizare a ca lităţii ae rului din sta ţiile
automate, activitatea de analize de laborator, activitatea de gestionare a
datelor, de raportare a datelor de calitate a aerului şi de informare a
publicului. În activ itatea desfăşurată ope ratorul local respe ctă terme nele şi
forma de raportare către Grupul Tehnic C entral;
S-a efectuat v alidarea zilnică a datelor din ce le 6 staţii automa te de
monitorizare a calităţii aerului la serv erul reţelei, conform precizărilor
primite din partea A NPM-C ECA;
S-au întocmit şi pus la dispoziţia publicului Buletinul pentru informarea
publicului cu priv ire la calitatea aerului în aglomerarea Iaşi (zilnic) şi
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Informarea cu privire la ev oluţia calităţii aerului (luna r) pentru luna
anterioa ră, prin postare pe site -ul agenţiei;
La solicitarea CECA au fost rev alidate rezultatele monitorizării calităţii
aerului din anul 2015 şi rapoa rtele tabelare au fost transmise în v ederea
certificării şi elaborării raportului priv ind ev aluarea calităţii aerului
înconjurător pentru anul 2015 conform Legii priv ind ca litatea aerului nr.
104/2011;
La sfârşitul anului 2015 au fost fina lizate lucrările de reloca re a staţiei IS-4
pe noul ampla sament din comuna A roneanu Jude ţul Iaşi;
S-au întocmit Protocoale de cola bora re între autorităţi/instituţii şi A PM Iaşi
cu privire la măsurile ce se impun în cazul depă şirii pragului de informare
şi/sa u alertă în situaţia unui episod de poluare ae r, conf HG
257/15.04.2015.
Organizarea şi opera rea reţelelor loca le de monitorizare integrată a factorilor de
mediu
Reţeaua de monitorizare integrata a factorilor de mediu la niv elul APM Iaşi se
compune din:
IX.1 .4. REŢ EA UA DE M ONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI - formată
din 6 staţii automate, realiza tă prin proiect PHA RE RO 2002 “Îmbunătăţirea
sistemului naţional de monitorizare a calită ţii ae rului”. Polua nţii monitorizaţi sunt
specifici fie cărui tip de staţie şi se raportează la valorile limită prev ăzute în Legea
nr. 104 din 15 iunie 2011 priv ind ca litatea ae rului înconjurător.Calitatea aerului din
zona Iaşi a fost evaluată în baza măsurărilor efectuate în staţiile de monitoriza re.
Tipul staţiilor şi polua nţii monitorizaţi sunt:
Staţia IS-1 – Podu de Piatră – staţie de trafic

Poluanţi monitorizaţi:
SO 2, NO, NO2, NO x, CO, Pb (din PM10), PM10 sau PM2,5 automat (light
scattering), PM10 gravimetric, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xile n
(on line)
Staţia IS-2 – Decebal- Cantemir – staţie de fond urban

Poluanţi monitorizaţi:
SO 2, NO, NO 2, NOx, Pb (din PM10), PM2,5 gravimetric, Benzen, Toluen, O -xile n,
Etilbenzen, m, p – xilen (on line ), direcție şi v iteză vânt, temperatură, presiune,
radiaţie solară, umiditate relativ ă, precipitaţii
Staţia IS-3 – Oancea - T ătăraşi – staţie industrială

Poluanţi monitorizaţi:
SO 2, NO , NO 2, NOx, O3, PM10 sau PM2,5 automat (light sca ttering)
Staţia IS-4 – Aroneanu (relocată din Copou – Sadoveanu) – staţie
de fond rural

Poluanţi monitorizaţi:
SO 2, NO , NO2, NOx, CO, O3, Pb (din PM10), PM10 grav imetric, direcție şi viteză
vânt, temperatură, presiune, ra diaţie solară, umiditate re lativ ă
Staţia IS-5 – Tom eşti – staţie de fond suburban –
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Poluanţi monitorizaţi:
SO 2, NO , NO 2, NOx, CO, O3, PM10 gravimetric, Pb (din PM10), BTX pe tuburi de
absorbţie
Staţia IS-6 – Bosia-Ungheni achiziţionată prin contract 4361/2007,
monitorizează calitatea aerului în zona de graniţă cu Republica Moldova.

Poluanţi monitorizaţi:
SO 2, NO, NO2, NO x, Pb (din PM10), PM10 automat, PM10 grav imetric, CO,
Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m,p – xilen (on line ), parame trii me teorologici
(dire cţie şi v iteză v ânt, temperatură, presiune, radia ţie sola ră, umiditate re lativ ă,
precipitaţii ).
Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt interpretate şi v alidate, acestea
putând fi v izualizate pe site-ul www.calitateaer.ro, serv ind ulterior la elabora rea
rapoarte lor priv ind starea mediului şi fişa judeţului.
Funcţionarea staţiilor este aprecia tă prin ca ptura de date raportată pentru fieca re
poluant, care re prezintă ra portul dintre pe rioada în ca re instrume ntul de
monitorizare produce date v alabile şi perioada pentru care se ca lculea ză
parametrul statistic.
Până la data de 31.12.2015 au fost înregistrate 266037 analize aer (imisii) şI 318
analize pre cipitaţii.
În perioada 01.05-15.11.2015 a u fost verificate / ce rtificate / etalonate 28
echipamente (pompe aspiraţie pulberi, ge neratoare ozon, dilutoa re, analizoare)
din staţiile automate arondate Unităţii de C alibra re Iaşi pentru care s-a u întocmit şi
transmis către APM-urile beneficiare un număr echivalent de rapoarte de
încercare.
IX.1.5 . REŢEA UA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI
S-au monitorizat cu frecvenţă semestrială ev acuările din 8 staţii de epura re
existente în judeţ şi au fost onorate toate solicitările pe rsoanelor fizice şi juridice.
Au fost efectuate 408 analize fizico-chimice pe ntru a pă uzată şi foraje de
suprav eghere din zonele contaminate.
IX.1.6 . REŢEA DE MONITORIZARE ZGOMOT
Reţeaua de monitorizare din m unicipiul Iaşi cuprinde un număr de 44 puncte de
monitorizare. Măsurătorile au fost efectuate respectând prev ederile STAS 6161/382, SR ISO 1996-1:2008, SR ISO 1996-2:2008 şi STAS 10009-88.
În cursul anului 2015 s-au efe ctuat 114 determinări pentru zgom ot ambie ntal în
municipiul Iaşi. În urma monitorizării nivelului de zgomot, se constată că cele mai
multe depăşiri ale niv elului de zgomot maxim a dmis conform STAS 10009/1988, sau datorat traficului rutie r inte ns.
IX.1.7 . MONIT ORIZAREA RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI - se realizează în
program continuu prin analiza :
BETA GLOBAL a probelor de:
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-

aer - 4 aspiratii de 5 h în 24 ore
depuneri şi precipitaţii: zilnic
apa de suprafaţă: zilnic şi săptămâ nal
sol: săptămânal
vegetaţie: săptămânal în perioada 01 aprilie – 31 octombrie

ALFA GLOBA L a probelor de:
apă de suprafa ţă: zilnic
GAMA SPECTROMETRIE.
spectrometrie gama se efectuează pentru probele prelucrate la A PM Iaşi şi pe ntru
cele din re giunea N-E (Suceava, Piatra Neamţ-Ceahlău Toaca, Botoşani, Vaslui,
Bacău, F ocşani, Harghita, Iaşi), re partizate de A NPM-LRM, probe de:
- sol, vegetaţie: săptămânal şi anual
- apa: lunar, trime strial, semestrial, anual
- aerosoli: luna r
- depuneri şi precipitaţii: lunar
- probe re coltate din locaţii speciale
doză gama (valori ale debitului doză gama / h) preluate de la staţia automa tă
AAMS
prelev area şi pre lucrarea probelor de precipita ţii atmosferice şi a pă de suprafa ţă
pentru măsurări radiochimice de tritiu
Până la data de 31.12.2015, SSRM Iaşi, prin programul standard de mă sură tori, a
fost efectuat 6187 măsurători beta globale, 365 măsurători alfa globale, 8760 citiri
dozimetrice şi 494 măsurători gamma spectrometrice.

CAPITOLUL X - SĂNĂTATE
X.I.Direcția de Sănătate Publică Iași
X.I.1. Compartiment economic.
X.1.2. Compartiment asistență medicală și programe
X.1.3. Biroul control unități și serv icii de sănătate
X.1.4. Compartimentul de suprav eghere epidemiologică și control
boli tra nsmisibile
X.I.5. C olectiv ul de igiena mediului
X.I.6. Laboratorul de igiena radiațiilor
X.I.7. C olectiv ul de igiena alimentului
X.I.8. C olectiv ul medicina muncii
X.I.9. C olectiv ul igiena colectiv ităților de copii/tinere t
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi este un servicui public
deconce ntrat, cu pe rsonalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii,
repreze ntând autoritatea de sănăta te publică la niv elul judeţului Iaşi care
realizează politicile şi programele naţionale de sănăta te, elaborează programe
locale, orga nizează structurile sanita re, evidenţele statistice pe probleme de
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sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor f inanţate de la bugetul
de stat pentru se ctorul de sănătate.
1. COMPARTIMENT ECONOMIC
A ctiv itatea financiară a dire cţiei de sănătate publică se desfăşoară în baza
bugetului de venituri şi cheltuieli a proba t de Ministe rul Sănătăţii, în condiţiile legii.
În anul 2015, DSP Iaşi şi-a desfăşurat activitatea cu un buget total de
90.289 mii lei, din următoarele surse :
75.287 mii
Buget de stat
lei
12.493 mii
Venituri proprii ale M.S. - Accize (v enituri f iscale )
lei
Venituri proprii din pre stari se rv icii (venituri nefiscale)
853 mii lei
Venituri proprii - locuinte construite din fonduri A NL

1.656 mii lei

2. COMPA RTIMENT UL ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME
Programele Naţionale de Sănătate au fost derulate la niv elul judeţului Iaşi
în conform itate cu Hotărârea Guv ernului nr. 206/2015 priv ind aproba rea
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 şi a O rdinului
386/2015 pe ntru aprobarea Normelor te hnice de realiza re a programe lor naţiona le
de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, f inanţa rea ace stora realizându-se de
la bugetul de stat, din v eniturile proprii ale MS, de la titlul bugetar 20 „Bunuri şi
serv icii“.
Ministerul Sănătăţii a aloca t în anul 2015 judeţului Iaşi, suma de 3.157.207
lei, pentru desfăsurarea activ ităţilor spe cifice din cadrul programelor naţionale de
sănătate (cu e xcepţia Programelor naţionale de boli transmisibile, Programului
naţional de monitoriza re a factorilor de terminanţi din mediul de v iaţă şi muncă şi a
Programului naţional de promov area sănătăţii şi educaţie pentru să nătate ),
repartizată astfel:
Programe de sănătate
IV. PROGRAM UL NAŢIONAL
PRIVIND BOLILE
NETRANSMISIBILE
VI. PROGRAM UL NAŢIONAL
DE SĂNĂTATE A FEM EII ŞI
COPILULUI

TOTAL

An 2014

An 2015

1.941.000

1.169.100

3.394.000

1.988.107

5.335.000

3.157.207

F inanţarea subprogramelor de sănătate s-a facut luna r, pe baza cererilor
justificate şi în limita bugetului aprobat. A chiziţiile publice s-au desfăşurat în ba za
notelor de fundamentare întocmite de coordonatorii de programe. O peraţiunile
financia r-contabile s-au reflectat corect în bilanţul contabil şi în conturile de
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execuţie bugeta ră, în baza documentelor justificativ e v izate de control financiar
prev entiv.
În cursul anului 2015, în cadrul Programelor naţionale privind bolile
netransmisibile (care a u av ut o prev edere bugeta ră anuală de 1.169.100 lei) au
fost realizate următoarele activ ităţi:

- Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de
col uterin – în primele trei trime stre ale anului 2015 au fost te state 1436 femei
cu v ârsta cuprinsă între 25–64 a ni, iar dintre a cestea, în 116 cazuri (8,08%) au
fost depistate leziuni intraepiteliale sau malignitate.
- În cadrul Programului Naţional de Transplant de Organe, Ţ esuturi
şi Celule, s–au efectuat:
- 13 transplanturi renale, din care 8 de la donatori aflaţi în moarte
cerebra lă, şi de la donatori vii;
- 14 diagnosticări diagnostică ri morţi ce rebrale şi menţinere în
condiţii fiziologice a donatorilor-cadavru (inclusiv testare)
- 17 testări virusologice şi imunologice la donatori vii şi 51 testări
v irusologice şi imunologice la receptori;
- 1719 consultaţii de evaluare periodică a pacienţilor transpla ntaţi.
- Ca urmare a activitaţilor specifice Subprogramului de fertilizare în
vitro şi embriotransfer au beneficiat de proceduri FIV /ET 25 de cupluri,
numarul sa rcinilor confirmate fiind de 12 (rata de succes 48%) in cursul anului
2015.
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Indicatori fizi ci
Nr.c
rt.

0
1
1.1
1.2
5
1.
5.1
5.2
5.6
5.6.a
5.7
5.7. a
3
3.2.

Denumirea programului / subprogramului /
indicatorului fi zic

Previzionaţ
i

1
2
Programul national de depistare precoce activa a
cancerului de col uterin
numar FS1 eliberate
4690*
numar cazuri testate cu formular FS1 completat în
4690*
integralitate
Programul naţional de tr ansplant de organe,
ţesuturi şi celule de origine umană
Subprogramul de transpl ant de organe, ţesuturi
şi celul e de ori gine umană
20*
număr donatori vii testaţi imunologic ăi virusologic
50*
număr receptori testaţi imunologic ăi virusologic
număr estimativ de transplanturi efectuate, pe tipuri:
transplant renal
15*
număr consultaţii evaluare periodică a pacienţilor
transplantaţi:
transplant renal
1500*
Subprogramul de fertilizare în vi tro şi
embriotransfer
număr cupluri beneficiare de proceduri FIV/ETcu
sarcini confirmate
8
*cifrele reprezintă valorile aferente primelor trei trimestre ale anului

Ind.
Realizat/Ind.
Realizaţi
Previzionat *
100
3

4

Indicatori de efici enţă
Ind.
Previzio Realizaţ Realizat/Ind.
naţi
i
Previzionat
*100
5

6

7

1276*

27,20

1013*

21,60

17*
51

85
102

13*

86,66

66278

52125

78,64

1719*

114,6

100

15,73

15,73

12

150

6188

6188

100

80

80

100

1800 1321,41
1800
1404

73,41
78

Indicatorii fizici realizaţi au v alori procentuale cuprinse între 21,60%- 114,6% din v alorile
prev izionate, ceea ce demonstrează utilitatea intervenţiilor din cadrul programului.
În ceea ce priv eşte v alorile costurilor medii per indicator fizic, acestea sunt situate în
jurul v alorilor re comandate ca medii pe ţară sau mai mici, arătând o folosire eficientă a
fondurilor alocate pe ntru desfăşurarea a ctiv ităţilor specifice.
Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului, a cărui finanţare în anul 2015
a fost de 3157 mii lei, a avut un numar de 63498 beneficiari şi a v izat, pe la rg, următoarele
aspecte lega te de sta rea de sănăta te a femeii şi copilului:
- Realizarea screeningului la na ştere a unor afecţiuni cu potenţial inv alidant şi posibilităţi
de prev enţie a handicapului (fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, deficie ntele de auz la
nou-na scut, retinopatia de prematuritate )
- Depistarea precoce şi prev enţia secunda ră a unor complicaţii la unele boli cronice ale
copilului (astm bronsic, hepatita cronică, mucov iscidoza) ;
- Ameliorarea stării de nutriţie a grav idei şi a copilului sub 1 a n (profilaxia distrofiei la
copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare
de lapte praf, profila xia malnutriţiei la copiii cu greutate m ică la na ştere ).

Indicatori fizici
Nr.
crt
.

0

Denumirea
programului /
subprogramului /
indicatorului fizic

1
Subprogramul pentru
ameliorar ea stării de
nutriţie a gr avidei şi
1
copilului
Profilaxia distrofiei l a
copii cu vârs tă cuprinsă
între 0-12 luni, care nu
beneficiază de l apte
matern prin
administrar e de lapte
1.3 praf
1.3.
1 număr de copii beneficiari
Profilaxia malnutriţiei
la copii cu greutate
1.4 mică l a naştere
1.4.
1 număr copii beneficiari
1.5 Profilaxia anemiei
feriprive l a copil
1.5.
număr de copii beneficiari
1
2 Subprogramul de
sănătate a copilului
Prevenirea deces elor
2.1 neonatale prin
creşterea accesului la
îngrijiri adecvate în

Previzi Realizaţ
onaţi
i

2

3

Indicatori de efici enta
Ind.
Realiz
Ind.
Realizat/I
at/Ind Previ
zionaţ Realizaţ
nd.
.
i
i
Previziona
Previz
t* *100
ionat
*100
4
5
6
7

3500*

3872*

110,62

187,5

196,74

104,92

750*

849*

113,2

80

84,53

105,66

894*

99,33

13

4,33

33,30

900*
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2.1.
1
2.1.
2

2.1.
3
2.1.
4

2.2

2.2.
1
2.2.
2
2.2.
3
2.3

2.3.
1

2.4

2.4.
1
2.5

unităţi r egionale şi de
evaluar e a mor talităţii
neonatale
număr de
secţii/compartimente de
terapie intensivă nounăscuţi beneficiare
număr de unităţi de
transport nou-născuţi
beneficiare
număr de nou-născuţi
beneficiari de activităţile
subprogramului în
secţii/compartimente de
terapie intensivă
Număr copii la care s-a
administrat surfactant
Screening neonatal
pentru depistarea
fenilcetonuriei şi
hipotiroidis mului
congenital, precum şi
confirmarea
diagnos ticului şi
tratamentul specific al
cazurilor depistate
număr nou-născuţi testaţi
pentru fenilcetonurie
număr nou-născuţi testaţi
pentru hipotiroidism
congenital
număr nou-născuţi trataţi
pentru fenilcetonurie
Screening pentru
depistarea precoce a
defici enţelor de auz la
nou-născut
număr nou-născuţi la
care s-a efectuat
screening pentru
depistarea deficienţelor
de auz
Screening pentru
depistarea precoce a
retinopatiei de
prematuritate,
tratamentul şi
dispensarizarea
bolnavilor
număr prematuri testaţi
pentru depistarea
retinopatiei
Subprogramul de
diagnos ticul precoce,
prevenţi e pri mară şi

2

2

100,00

1

1

100,00

525*

616*

117,33

26*

21*

80,77

21375*

21274*

99,52

10

4,32

43,20

99,52

10

4,33

43,20

107,14 12000

9473,75

78,94

4,57

45,70

21375* 21274*
14

15

5250*

5745*

109,42

150*

146*

97,33
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550

307,85

55,97

4000 1260,52

31,51

10

2.5.
2
2.5.
4

secundară, precumşi de
moni torizar e a unor
afecţiuni cronice la
copil
număr de copii testaţi
pentru astm bronăic
număr de copii
investigaţi pentru diaree
cronică/sindrom de
malabsorbţie

număr de copii cu diaree
2.5. cronică/sindrom de
5 malabsorbţie/malnutriţie
trataţi
2.5. număr de copii testaţi
6 pentru mucoviscidoză
2.5. număr de copii trataţi
7 pentru mucoviscidoză
număr de copii testaţi
2.5.
8 pentru imunodeficienţe
primare umorale
2.5. număr de copii testaţi
10 pentru hepatită cronică
Subprogramul de
prevenirea a
complicatiilor, prin
diagnos tic precoce
tratament
medicamentos specifi c
2.6 şi recuperar e
neuropsihomotorie a
următoarelor afecţiuni:
epilepsia, paraliziile
cerebrale, întârzieril e
neuropsihomotorii de
cauze multifactorial e
număr copii cu paralizii
2.6.
1 cerebrale trataţi cu toxina
botulinică
2.6. număr copii cu paralizii
2 cerebrale trataţi prin
electrostimulare

485*

395*

81,44

70

89,94

128,48

525*

717*

136,57

200

44,20

22,10

525*

717*

136,57

1000

114,22

11,42

300*

368*

122,66

200

56,89

28,44

75*

87*

116,00

1500

839,45

55,96

450*

731*

162,44

200

132,06

66,03

225*

151*

67,11

200

93,88

46,94

24*

22*

91,66

1987

861,24

43,34

23*

23*

100,00

100

43,35

43,35

26*

34*

130,76 12500

5038,79

40,31

2.7

Profilaxia infecţiei cu
virusul respirator
sinciţial (VRS) l a copiii
cu risc crescut de
infecţi e
2.7. număr nou născuţi la care
1 s-a efectuat administrarea
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3.3
3.3.
2
3.3.
3
3.3.
5
3.3.
6
3.3.
7
3.4

3.4.
1

tratamentului profilactic
cu anticorpi monoclonali
Profilaxie şi diagnos tic
pre-şi pos tnatal al
malformaţiilor şi/sau al
unor afecţiuni geneti ce
număr bolnavi evaluaţi
prin test Barr
95*
119* 125,26
30
21,11
număr bolnavi evaluaţi
prin examen citogenetic
din sângele perifericpostnatal
90*
100* 111,11
100
20,28
număr beneficiari la care
s-au efectuat teste de
diagnostic citogenetic
150*
165* 110,00
800
425,43
prenatal
număr de beneficiari la
care s-au efectuat teste de
95*
92*
96,84
100
30,70
extracţie AND
număr de beneficiari la
100*
132* 132,00 1000
46,05
care
s-a
efectuat
diagnostic molecular.
Subprogramul de
profilaxie a
sindromului de
izoimunizare Rh
număr de lăuze Rh
negative vaccinate cu
350*
406* 116,00
400
306,20
imunoglobulină specifică
*cifrele reprezintă v alorile aferente prime lor trei trimestre ale a nului

70,36

20,28

53,17
30,70
0,46

76,55

Indicatorii fizici realizaţi au valori procentuale cuprinse între 67,11% - 162,44% din
valorile prev izionate, ceea ce demonstrează utilitatea inte rv enţiilor din cadrul programului.
Indicatorii de eficienţă realizaţi în primele trei trimestre ale anului 2015 în cadrul
Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului, având în majoritatea cazurilor
valori apropiate sau mai mici compa rativ cu cele recomandate, arată o f olosire eficientă a
fondurilor a locate pentru desfăşura rea activ ităţilor specifice. în cazul v alorilor semnificativ mai
mici ale costurilor per beneficiar compara tiv cu cele re comanda te ca medii pe ţa ră, acestea sunt
justificate de bugetul limitat raportat la adresa bilita tea crescută, precum şi de lipsa precizării
clare a naturii cheltuielilor pentru fie care intervenţie, o pa rte din costuri trebuind să fie
suportate de către unităţile sa nitare care de rulează interv enţiile respectiv e.
În anul 2015 , judeţul Iaşi a primit o finanţare 133 de mii lei de care au
beneficiat doi pacienţi ce nu au putut fi trataţi în ţară.
3. BIROUL CONTROL UNITĂŢI ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE
ASIST ENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
I. M EDICINA DE FAMILE
•

Populatia judetului la 01.07.2013 era de 849.670 locuitori, din ca re:
- in mediul urban – 440775
- in mediul rural – 471999

•

Nr. m edici de fam ilie (in contract cu CA S): 448 din ca re:
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- in urban:229
- in rural: 219
•

Media populatiei de serv ite de un medic de familie pentrul judetul Iasi este de 2037.4
locuitori/1 medic de familie,
- in rural av and o medie de 1924,8 loc./medic si
- in urban de 2154,2 loc./medic

II. CENT RE DE PERMANENŢĂ
•

C ontinuitatea asiste ntei medicale primare este a sigurata, de 14 Centre de
permanenta, din care 1 centru infiintat in anul 2015. A cestea sunt organizate conform

O rdinului MSP nr. 496 din 26 mai 2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice cu
privire la asigurarea continuităţii asiste nţei medicale primare prin centrele de
permanenţă, si functioneaza, ca sedii principa le, in com unele:
•

Bivolari, V lădeni, Plugari, Mov ileni, C iorteşti – ce ntre infiinţate in 2008;

•

Schitu Duca, Deleni - ce ntre infiinţate in 2009;

•

Podu Iloaiei – centru înfiinţat in 2010

•

F ocuri – centru inf iintat in 2011

•

Mircesti - centru infiintat in 2012

•

Prisecani, Umanitas Iasi – centre înf iinţate în 2013

•

Pascani – centru înf iințat în 2014

•

Galata – Iasi – înființat în 2015 (fără contract cu CA S Iași)

Nr crt.

Centrul de
Permanenta

Nr.
medici

Nr.
asistenti
medicali

Populatia
deservita
(locuitori)

1

Vladeni

5

5

4365

2

Bivolari

5

5

4374

3

Plugari

5

3

8727

4

Movileni

5

4

3134

5

Ciortesti

5

5

4031

6

Deleni

6

4

10258

7

Schitu Duca

5

5

4448
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Nr.
Crt.

8

Podu Iloaiei

6

6

10727

9

Mircești

5

3

3727

10

Focuri

5

6

5892

11

Prisecani

5

5

23312

12

Iasi –
Tătărași

5

3

3278

13

Pascani

5

5

4098

14

Iasi - Galata

5

4

3278

Centrul de
permanenta

Indicatori 2015
Nr.
Consultatii
acordate

Nr. Cazuri
rezolvate la
centru

Nr. Cazuri
trimise spre
rezolvare catre
alte unitati
sanitare

1

BIVOLARI

2605

2506

100

2

CIORTES TI

1256

1184

72

3

DELENI

3268

3085

183

4

FOCURI

1487

1285

197

5

MIRCESTI

1371

1301

70

6

M OVILENI

1462

1429

33

7

PD. ILOAIEI

3402

3286

116

8

PLUGARI

2584

2197

384

9

SCHITU DUCA

1394

1356

38

10

VLADENI

1402

1108

294

11

PRISACANI

1591

1566

25
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12

UMANITAS IASI

2776

13

PAȘCANI

Contract cu
CAS din
decembrie
2015

14

GALATA IAȘI

Fără contract
cu CAS Iași

TOTAL

24598

2773

3

23076

1522

III. ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE
Asistenţa medicală ambula torie este asigurata prin:
• A mbulatoriile integrate ale spitalelor - 18;
•

A mbulatoriile de spe cialitate a le spita lelor – 1

•

A lte ambulatorii de spe cialita te private

IV. ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
In judetul Iasi asiste nta medica la spita liceasca a fost asigurata in anul anul 2015 de un nr. de
37 spitale, publice si priv ate din ca re:
• Unitati sanitare publice – 16, din ca re:

•

-

10 spitale clinice

-

3 spitale de urge nta

-

10 spitale a corda asistenta medica la de monospecialitate

Unitati sanitare publice ale altor ministere : 3

(Spitalul C l. C ai Ferate Iasi, Sp. C l. C ai F erate Pascani, Spitalul Militar de Urgenta “ Iacob
Czihac”)
• Unitati sanitare priv ate: 19
(SC A rcadia C ardio SRL, SC Arcadia Hospital SRL, Spital Providenta Iasi, Memory Hospital
Iasi, SC Red Hospital SRL Iasi, SC C onsultmed SRL, SC Nephrocare MS SRL, SC Elytis Hospital
SRL, ASOCIATIA DR. VASILE MICU, SC C ardiomed SRL, SC Euroclinic SRL, SC Euromedic SRL,
SC Prolife SRL, SC Sanoptic SRL, Spitalis, SC Transmedexpert SRL, F resenius Nefroca re, Medlife,
Sf Nicolae)
• 3 unitati medico sociale, afla te in subordinea C onsiliilor loca le:
•

UMS Răducăneni : 55 paturi

•

UMS Bivolari :

60 paturi

•

UMS Podu Iloaiei:

45 paturi.

Nr. total de paturi – 7 .609 (publice, private, MS)
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•

populatia deservita – 1.586.732 locuitori din care:
-912774 reprezinta popula tia judetului Iasi

V. A SISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ – C.O.S.U.J.
•

In judetul Iasi este asigurata de urmatoarele unitati de asiste nta medicala:

- Serv iciul Judetean De A mbulanta – Iasi, cu substatiile :Pascani, Harlau, Tg. F rumos,
Biv olari, Raducane ni, Podu Iloaiei, Mircesti, V ladeni, Tibanesti
- SMURD cu 4 echipaje EPA (echipaje de prim ajutor) si un helicopte r SMURD (MAI)

IAŞI

T.A.C.(mi
n)

1

Dist. (km)

Distributia substatiilor de ambulanta si SMURD nu acopera teritoriul judetului pentru a
asigura un timp de inte rv entie de cel mult 15 min
Repartizarea teritoriala a substatiilor Serviciului Judetean de Ambulanta
Dist /
Dist / T.A.C. de la punctul cel
Distanţă / T.A .C. până la punctul cel
Nr
T.A .C.*
mai îndepărtat la cea mai
mai îndepărtat
.
de la
apropiată
unitate spitalicească
crt
substaţie
.
Denumire la sediul
central
staţie /
substaţie
Localitate
Dist
T.A.C. Localita Distanţ T.A.C
(km)
(min)
te
a (km)
.(min)

0

0

Dolheăti
Ipatele
Focuri

2

PA ŞCA NI

74

70

Tatarusi
Siretel
Bresloci

3

HIRLA U

75

72

50
50
40
25
28
28

60

Dolheăti

50

60

60

Ipatele

50

60

35

Focuri

40

35

20

Tatarusi

25

20

30

Siretel

28

30

30

Bresloci

28

30

36

40

Coarnele
Caprei

36

40

Coarnele
Caprei

Cîrjoaia

24

20

Cîrjoaia

24

20

4

TG.
FRUMOS

50

50

Oţeleni

26

35

Oţeleni

26

35

5

BIVOLA RI

44

40

Ţigănaăi

17

15

Ţigănaăi

25

25

6

RA DUCA N
ENI

24

25

7

PODU
ILOAIE

40

28

45

22

Podu
Hagiului

24

25

Podu
Hagiului

Coltu
Cornii

20

25

Coltu
Cornii

20

25

M adîrjac

24

26

Madîrjac

24

26

24

30

Sineăti

24

30

Sineăti

8

MIRCEŞTI

72

75

Volintireăti

20

22

Volintire
ăti

24

30

9

VLA DENI

42

38

Borosoaia

23

40

Borosoai
a

65

78
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10

TIBANEŞT
I

51

60

20

Dagîţa
Runcu

*T.A.C. – timp ajungere la c az
Ti mpul mediu de raspuns
dupa categori a de urgente
si zona urbana/rurala
(ti mpul de r aspuns es te
timpul scurs din momentul
in care es te finalizata fisa
de inregistrare a
paci entului la Dispecerul
Serviciului de Ambul anta
si sosirea ambul antei la
caz)

22

SERVICIUL DE
AMBULANTA
JUDETEAN IASI
ANUL 2014

25

Dagîţa

71

85

25

Runcu

73

85

SERVICIUL DE AM BULANTA
JUDETEAN IASI
ANUL 2015

Timpul mediu de raspuns este raportat in secunde, pentru a nu mai e xista confunzii la timpii
medii raportati cu zecimale
Zona urbană
1.Urgenta gradul 0 - (cod
rosu)

499 sec

554 sec

2.Urgenta gradul 1- (cod
galben)

1982 sec

2295 sec

3.Urgenta gradul 2 -(cod
verde)

3186 sec

2841 sec

Zona Rurala
1.Urgenta gradul 0 -(cod
rosu)

1115 sec

1178 sec

2.Urgenta gradul 1 -(cod
galben)

2953 sec

2761 sec

3.Urgenta gradul 2 -(cod
verde)

4516 sec

4207 sec

NUMARUL DE INTERVENTII 2014
(numarul de cazuri l a car e a ajuns ambulanta)

NUMARUL DE INTERVENTII 2015
(numarul de cazuri l a car e a ajuns
ambulanta)

Zona Urbana
1.Urgenta grad 0 -(cod
rosu)

3.467

3.855

2.Urgenta grad 1-(cod
galben)

40.142

39.686

3.Urgenta grad 2 -(cod
verde)

21.580

24.249
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TOTAL INTERVENTII
URBAN

65.189

67.790

Zona Rurala
1.Urgenta grad 0 -(cod rosu)

1.518

1.986

2.Urgenta grad 1-(cod galben)

36.449

41.305

3.Urgenta grad 2 -(cod verde)

10.323

9.905

TOTAL INTERVENTII
RURAL

48.290

53.196

TOTAL INTERVENTII
(URB AN+RURAL)

114.352

120.986

Numar persoane prezentate si numar persoane decedate in UPU in anii 2014/2015
Numarul de persoane
prezentate in UPU

Numarul de persoane
decedate in UPU

2014

2015

2014

2015

Spital Cl. de Urgenta
Judetean “Sf. Spiridon”
si punct de lucru Tg.
Frumos

76.744

83.281

66

82

Spital Cl. De Urgenta
“Prof. dr.N. Oblu”

22.682

22.823

6

11

Spital Cl. de Urgenta
pentru Copii “Sf. M aria”
Iasi

42.110

37.775

6

2

Unitatea Sanitară
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Spital M unicipal Pascani

21.736

23.739

11

16

Spital Cl. “Dr.
C.I.Parhon”

47.645

49.626

6

3

Institututul de Boli
Cardiovasculare Iasi

11.079

4

Alte activități specifice:
• A fost autorizat Serv iciul de A mbulanță al furnizorului privat SC ELYTIS HOSPITAL SRL
IA SI
• S-a reautorizat Serv iciul de A mbulanta al furnizorului priv at SC ARCADIA HOSPITA L SRL
IA SI
Activ itatea de control în afara celei raportate de Serv iciul C ontrol in Sanatate Publica
C ontrol tematic, comisie mixtă DSP – CAS în perioada 15-25.09. 2015, la furnizorii de
medicamente din județul Iași priv ind respecta rea conditiilor igienico-sa nitare
A fost verificat un număr de 145 de farmacii (puncte de lucru)
In urma acțiunii de control au fost sancționa te cu avertisment pentru:
• Lipsa substantelor biocide pe ntru prelucrarea suprafețelor de lucru și a pav imentelor
– 20 farmacii
• Lipsa f ișelor de aptitudine sau nea ctualizarea acestora și lipsa monitorizării
temperaturii agregatului frigorific – 12 farmacii
• Lipsa f rigider în farmacie – 3 farmacii
• Lipsa te rmomemtru în f rigider – 1 farmacie
• Temperaturi crescute în depozitul de me dicamente – 5 farmacii
• Depozitare temporara incore cta a dife ritelor produse farmaceutice – 7 farmacii
A udit extern în Unităţile de Primiri Urgenţe şi se cții ATI– comisie mixtă C ompartiment
A udit şi Birou C ontrol Unităţi şi Servicii de Sănătate în perioada octombrie – decem brie
2015 la următoarele unităţi sanita re:
•

Spital Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi,

•

Spital Clinic de Pneumoftiziologie Iasi,

•
•

Spital Clinic de Urgenţe pentru C opii “Sf. Maria” Iaşi,
Spital Clinic de Urgenţe “Prof Dr. N.O blu” Iaşi,

•

Spital Clinic de Obstetrică Ginecologie “Cuza V odă” Iaşi,

•

Spital Clinic “Dr.C.I.Parhon” Iaşi,

•

Spital Municipal de Urgenţă Paşcani

C ontrol tematic, comisie mixtă DSP – CAS dispus de MS, priv ind v erificarea condiţiilor de
desfăşura re a activ ităţii prin centre le de perma nenţă ( asigurarea aparatului de urgenţă
şi respectarea graficelor de gărzi) iunie-iulie 2015 respectiv decembrie 2015.
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4. COMPARTIMENT UL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI
TRA NSMISIBILE
Programe derulate :
1. Programul Naţional de V accinări.
2. Programul naţional de suprav eghere şi control al bolilor transmisibile prioritare.
3. Programul naţional de prev enire, supraveghere şi control al infecţiei HIV.
4. Programul naţional de prev enire, supraveghere şi control al tube rculozei.
5. Programul naţional de suprav eghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea
utiliză rii antibioticelor şi a antibioticore zistenţei.
In v ederea desfasurarii campaniilor de im uniza re s-a intocmit si transmis catre Ministerul
Sănătăţii şi C entrul Naţional pentru Suprav egherea şi Controlul Bolilor Transmisibile (CNSCBT),
la termene le solicitate, nece sarul de v accinuri stabilit conform cale ndarului de v accina re in
vigoare.
Pe baza raportărilor efe ctuate de către medicii vaccinatori şi a v erifică rilor lunare priv ind
corectitudinea datelor, s-au centralizat realizările fiecă rei campanii de imunizare şi stocurile de
vaccin disponibile.

Rezultatele campaniilor de vaccinare din judeţul Iaşi în anul20 15
Tip de vaccin
BCG
VHB pediatric
DTPa-VPI-Hib
DTPa-VPI-Hib-HB
VPI
ROR

Număr do ze
administrate
8652
9499
2428
20792
2971
25188

Tip de vaccin
DTPa-VPI
dT
VTA
Hepatitic A pediatric
Hepatitic B adult
Antigripal

Număr do ze
administrate
509
8197
484
1445
213
20535

În conformitate cu metodologia stabilită de C NSC BT în lunile februarie şi a ugust 2015 sau desfaşurat anchetele de estima re a acoperirii v accinale, prin colectarea datelor de la toti
medicii v accinatori .
A naliza rezultatelor activ ităţii de estimare a acope ririi v accinale la vârsta de 24 luni (copii
născuţi în luna iulie 2013) ev idenţiază cea mai bună acoperire pentru vaccinarea BC G şi antihepatită B.
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Pe parcursul anului 2015 s-au realizat toa te activ ităţile de supraveghere a bolilor
transmisibile (culege rea pasiv ă şi activ ă a datelor de la toţi furnizorii de serv icii medicale din
judeţ, v alidarea, analiza, interpreta rea şi raportarea datelor), conf orm HG nr. 589/2007, O rd.
MS nr. 1466/2008 şi metodologiile specif ice de suprav eghere elaborate de C NSC BT.
Supravegherea infecţiilor respiratorii acute şi a gripei, în sistem sentinelă şi de rutină, a
ev idenţiat un vârf de morbiditate în să ptămâna 9 de supraveghere, când s-a u înregistrat 11561
cazuri de infecţii acute de căi respiratorii superioa re şi 2700 cazuri de infecţii acute de căi
respira torii inferioare şi pneumonii.

A naliza distribuţiei pe grupe de v ârstă a infecţiei respiratorii acute ev idenţiază o afe ctare
mai importa ntă a grupelor de v ârstă mici (5-9 ani şi 10-14 ani), la care se înregistrează 34% din
totalul ca zurilor raportate.
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În cadrul suprav egherii infecţiilor respiratorii acute tip sentinelă şi a studiului de
eficacitate a vaccinului a ntigripal s-au recolta t un număr de 264 de probe pentru diagnosticul
virusologic, din ca re 152 au fost pozitiv e pentru gripă (108 confirmă ri de gripa tip A, din care 44
cu subtipul A H1N1 şi 64 cu subtipul A H3N2 şi 44 confirmări de gripă tip B ).
În anul 2015 s-au înre gistrat 507 cazuri de hepatită acută tip A, din care 364 cazuri
(72%) în trimestrele III şi IV , iar cele mai afectate au fost grupele de v ârstă 5-9 ani (174
cazuri) şi 10-14 ani (133 cazuri).
În acest context epidem iologic s-au desfăşurat acţiuni de depista re a ctiv ă a cazurilor de
îmbolnăv ire in 54 de localităţi din judet şi s-au vaccinat un numă r de 1445 de copii contacţi,
identificaţi în cadrul anchetelor epidemiologice.
Majoritatea focarelor de hepatită A înregistrate (14, din care 4 în municipiul Iaşi şi câte
1 în loca lităţile Mov ileni, Podu Iloaiei, Bogdăneşti- comuna Horleşti, C rucea- comuna Lungani,
Goieşti- comuna Lungani Slobozia - comuna Voineşti, Moţca, Cârjoaia- comuna Cotnari, satele
Domniţa şi Poiana Mănăstirii din comuna Ţibana, Ciohorăni) s-a u datorat ne respe ctării măsurilor
de igienă în grupuri cu status social scăzut (inclusiv comunităţi de rrom i).
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În cadrul supravegherii bolii diareice acute, în perioada iunie-noiembrie 2015 au fost
raporta te 3274 ca zuri inte rnate, iar cel mai mare număr de cazuri din a cest sezon (185) s-a
înregistrat în săptămâ na 33 a anului.
Inv estigaţiile de la borator a u sta bilit etiologia bacteriană pentru un număr de 424 de
cazuri internate (Salmonella- 122, Rotavirus- 24, C ampy lobacter- 24, Shigella - 12, E. coli- 7,
Yersinia- 3 şi alţi agenti- 223), iar 762 de cazuri (23% din totalul celor internate) au prezentat
rezultat pozitiv pentru Giardia lamblia.
La niv elul întregului a n 2015 s-au înregistrat 10264 cazuri de BDA , cu o ponde re mai
crescută la grupele de vârstă 15-64 de a ni (28% din total) şi 1-4 ani (25% din total).
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În cadrul Programul naţional de prev enire, suprav eghere şi control al infecţiei HIV s-au
efectuat în judeţul Iaşi, în anul 2015, un număr de 16391 de testări HIV , din care 10669 (65% )
reprezintă testările efe ctuate pe ntru depistarea infecţiei la grav ide.
Analizând dinamica lunară a testă rilor HIV la diferite categorii populaţiona le, se
constată o me die de 1366 de testă ri/lună, cu o v aloare maximă înregistrată în luna iunie (1642
testări) şi un minim de 1176 te stări în luna decembrie.
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În perioada ianuarie -decem brie 2015 au fost depistate 26 de cazuri noi de infecţie HIV ,
din care 18 cu domiciliul stabil în judeţul Iaşi. Un procent de 50% dintre cazurile de pistate au
fost testate în scopul sta bilirii diagnosticului, 8 ca zuri au fost depistate prin program ul de
screening efe ctuat la dife rite categorii de risc (pa cienţi cu tuberculoză – 3 cazuri, pa cienţi
diagnosticaţi cu boli cu transm itere sexuală - 2 ca zuri, grav ide, donatori şi pe rsoane transfuzate
câte 1 caz), 4 cazuri prov in din cate goria contacţilor HIV şi 1 singur caz a fost testat la cere re.
A ctivitatea de depistare a infecţiei HIV în judeţul Iaşi în anul 2015
Nr.
crt.
1.

Categoria
În scop de diagnostic

Număr cazuri
Judeţul Iaşi
Alte judeţe
9
4
159

Total
13

2.
3.
4.

Contact HIV
La cerere
Pacienţi cu infecţii
transmise sexual

3
1
0

1
0
2

4
1
2

5.
6.
7.
8.

Pacienţi cu tuberculoză
Gravide
Persoane transfuzate
Donatori
Total :

2
1
1
1
18

1
0
0
0
8

3
1
1
1
26

F aţă de anul tre cut, când s-au înregistrat un număr de 71 de cazuri de infecţii cu
transmite re sexuală (ITS), din care 62 cu sifilis şi 9 cu gonoree, în anul 2015 s-a u raportat doar
29 de cazuri de ITS, din care 90% sunt infecţii luetice şi 45% au vărste cuprinse între 25- 34
ani .
Repartiţia pe grupe de vârstă a cazurilor de infecţie cu transmitere sexuală
depistate în judeţul Iaşi în anul 2015
Categoria/I TS
Sifilis recent
Sifilis tardiv
Infecţii gonococice
Total :

Total
12
14
3
29

15-19
0
1
0
1

Nr. cazuri pe grupe de vârstă (ani)
20-24
25-34
35-44
45-54
1
6
2
0
2
6
2
0
1
1
1
0
4
13
5
0

55-64
3
3
0
6

În anul 2015, în cadrul Programul naţional de supraveghere şi control al infe cţiilor
nosocom iale şi monitoriza rea utiliză rii antibioticelor şi a antibioticorezistenţei s-au raportat in
judeţul Iaşi un număr de 2 035 de cazuri de infecţii nosocomiale, reprezentând cea
mai ridicată valoare înregistrată în ultim ii 8 ani.
Analiza datelor obţinute în cadrul suprav egherii de rutină a infecţiilor nosocomiale
ev idenţiază cele mai ridicate v alori ale incidenţei în se cţiile de chirurgie (1,25% ), ATI (1,13% ),
urologie (0,95% ) şi nou-născuţi (0,73%) şi o pondere mai cre scută a infecţiilor respiratorii
(22,85% din total), infecţiilor digestiv e (22,11% din total), infecţiilor tractului urina r (17,69%
din total) şi infecţiilor de plagă chirurgicală (16,76% din total) .
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5. COLECTIVUL DE IGIENA MEDIULUI
Activităţi:
C oordonarea şi implementarea activităţilor specifice sintezelor derulate în cadrul
Programului Naţiona l de Sănătate II (11 sinte ze).
Suprav egherea calităţii apei pota bile din zonele urbane [i rurale, a apelor mine rale şi
apelor de îmbăiere.
-Supravegherea calităţii apei potabile din zonele urba ne şi rurale, atât la niv elul staţiilor
de tratare, cât şi la consumator, pe baza unui plan zilnic, a reprezenta t o priorita te,
înregistrându-se 2 109 probe re coltate, din care 1821 la instalaţii centrale, avand un procentaj
de 3 ,9% probe necorespunzătoare chimic şi 1 ,9% bacteriologic şi 2 88 la instalaţii locale –
fântâni, av and un procentaj de 61,5% probe necorespunzătoa re chimic şi 54 ,5% probe
necorespunzătoare ba cteriologic.
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-A ctiv itatea de monitorizare a calităţii apei din zonele rurale a cunoscut o inte nsificare în
perioada de v ară (se cetă), subliniem însă că autorităţile locale nu au răspuns decât în proporţie
de 16,5% demersurilor noastre de implicare în suprav egherea, întreţine rea şi controlul surselor
de apă.
-Suprav egherea continuuă a calităţii factorilor de mediu a făcut ca de 17 ani în judeţ să
nu se înregistreze nici un episod de epidemie hidrică sau poluare accidentală a mediului.
Suprav egherea calităţii aerului atmosferic.
-A u fost derulate acţiunile prev ăzute în metodologia sintezei denumită „Ev aluarea
impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban şi a aerului inte rior
în institutii publice” din ca drul Program ului Naţional de Sănătate II (raportare la INSP Bucureşti
date de poluare, date demografice, mortalitate şi morbidita te pentru municipiul Iaşi pe anul
2014).
- Pulberile sedimentabile, care ca racte rizează niv elul de prăfuire al unui centru populat,
s-au analizat din 21 puncte în municipiul Iaşi, 6 în Paşcani, 3 în Hârlău şi Târgu F rumos. Din
cele 396 probe analizate in anul 2015, 20 au f ost necorespunzătoare în municipiul Iaşi şi au
corespuns zonelor intens circulate, marilor intersecţii, zonelor cu demolări neprotejate de
perdele de prote ctie.
Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu nitraţi.
-Numărul total al intoxicaţiilor acute cu nitraţi la popula ţia 0-1an a fost de 1 0 cazuri în
mediul rural, fără nici un dece s.
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Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu produse chimice.
-Pe teritoriul judeţului Iaşi au fost înre gistrate un numar de 1 17 cazuri de intoxicaţii acute
neprofesionale cu produse chimice (pesticide agricole şi nea gricole, dete rgenţi, dezinfe ctanţi
etc.), înregistrându-se un deces.
Suprav egherea modului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile spitaliceşti.
-În baza raportărilor făcute de unităţile sa nitare cu paturi din judeţul Iaşi, au rezultat ce i
mai mari producători de de şeuri de spital ca fiind: Spitalul clinic „Sf. Spiridon”, Institutul
Regional de Oncologie Iasi, Spitalul Clinic de O bstetrică-Ginecologie „C uza-Vodă”, Institutul de
boli cardiov asculare “George I.M.Georgescu”, Spitalul Clinic Dr. C.I.Parhon şi C entrul de Dializă
Iaşi-Fresenius Nephrocare.

Determinări de zgomot în locuinţe şi în exteriorul a cestora la solicita re.
-A u fost efectuate la solicita re 20 de determinări de zgomot în locuinţe şi în exte riorul
acestora, înregistrându-se un numar de 3 depăşiri a v alorii maxim admise.
Ev aluarea proie ctelor şi obiectiv elor privind conformarea la normele de igienă şi să nătate
publică în v ederea notificării şi/sau autoriză rii sanitare.
164

-A ctivitatea de notificare sanitară a proiecte lor şi autorizare sanitară a obiectivelor s-a
concretizat prin e liberarea a 9 85 notificări pentru respectarea le galităţii, 1 9 notificări pentru
certificarea conformităţii, 5 9 autorizaţii sanitare elibe rate în baza referatului de evaluare, 25 de
autoriza ţii sa nitare de funcţionare v izate anua l pentru sisteme de aprov izionare cu apă potabilă.
Au fost respinse 2 autorizaţii sanita re şi 2 v ize anuale pentru sisteme de aprov izionare cu apă
potabilă.
Efectuarea activ ităţii de consultanţă şi prestaţii de specialitate la cererea te rţilor.
-s-a înregistrat o singura solicitare de consultaneă de specialitate.

6. LABORATORULUI DE IGIENA RADIAŢIILOR
Laboratorul de igiena radiaţiilor ioniza nte din cadrul Direcţie i de Sănătate Publică Iaşi în
anul 2015 şi-a de sfăşurat activ itatea conf orm Ordinul MS 1373/2009 în teritoriul a rondat,
Judeţele Iaşi, Vaslui şi Neamţ
I. Avizari/autorizari din punct de vedere sanitar a practicilor radiologice, astfel:
Numar avi ze sanitare amplasare/constructie:
24
Numar avize sanitare de principiu
14
Numar autorizatii sanitare utilizare:
102
Numar de buletine de verificare aparate radiologice:
10
Buletine expertizare loc muncă
68
Buletine verificare contaminări suprafeţe
2
Buletine de verificare a ecranelor de protecţie
81
Buletine de monitorizare a locurilor de muncă
19
Vize Autorizatii sanitare utilizare
152
121
Evaluari unitati cu potential radiologic
I.1
Obiective Nucleare
Judetul
Numar Obiecti ve Nulceare
total
medical
IAŞI
110
107
VASLUI
27
26
NEAMŢ
46
44
TOTAL
183
GENERAL
Obiective Nucleare Majore:

177

industial
0
1
2

altul2)
3
0
0

3

3

1. Sectorul de explorare geologica minerit uranifer
Bicazul Ardelean, ecologizare si inchderea minelor: 1
Telec, 2 Telec, 5 Telec, 4 Brani, 7 Brani, 6 Tepeseni,
1 Frunti, 3 Bicaz Chei inclusiv a haldelor aferente
galeriilor
2. Sectorul de explorare geologica minerit uranifer
Primatar I – II Grintesti, ecologizare si inchderea a 32
de galerii miniere inclusiv a haldelor aferente acestora

I.2
Persoane expuse profesional la Radiatii Ionizante
Judetul
Numar Expusi Profesional
Total
medical industial
IASI
834
823
NEAMT
188
182
6
VASLUI
117
115
2
TOTAL GENERAL
1139
1120
8
II. ACTIUNI DE SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE
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altul
11
0
0
11

II.1. Monitorizarea radioactivitatii apei potabile, alimentului si factorilor de mediu.
Monitori zare apa potabilă distribuita in sistem centralizat (LEGEA 458/2002)
Număr analize
Număr probe cu
JUDET
Număr probe
efectuate
valori depăăite
IAăI
30
60
NEAMŢ
15
30
VASLUI
15
30
TOTAL LIRI
60
120
Supraveghere apă minerală
JUDET
SUCEAVA
NEAMŢ
TOTAL LIRI

Număr analize
efectuate
10
6
16

Număr probe
5
3
8

Număr probe cu
valori depăăite

Tipuri de măsurători şi se parări radiochimice:alfa global, be ta globa l iar din sursele de
profunzime radon
Supraveghere aliment: Lapte de consum (Recomandarea 2000/473/Euratom)
Număr analize
Număr probe cu
JUDET
Număr probe
efectuate
valori depăăite
IAăI
2
4
NEAMT
4
8
VASLUI
2
4
TOTAL LIRI
8
16
Tipuri de măsurători ăi separări radiochimice:al fa ăi beta global
Supraveghere aliment: Dieta (Recomandarea 2000/473/Euratom)
Număr analize
Număr probe cu
JUDET
Număr probe
efectuate
valori depăăite
IAăI
2
4
NEAMŢ
0
0
VASLUI
2
4
TOTAL LIRI
4
8
Tipuri de măsurători şi se parări radiochimice:alfa şi beta global
Reţeaua Globală OMS/PNU M de Monitorare a Radioactivităţii Mediului (GER MON) în ca z de
accident nuclear
JUDETUL
Număr probe
Număr analize
Probe cu valori
Tipul probei
efectuate
efectuate
depasite
Debitul dozei absorbite în aer (nGy/h) a
12
12
radiaţiei gamma la 1 m de sol
Depuneri atmosferice (Bq/m2/lună)
3
3
Lapte consum (Bq/l)
5
10
Activitatea alfa si beta global, medie
săptămânală a aerosolilor (Bq/m3)
II.2. Suprav egherea starii de sa natate a populatiei din jurul obiectiv ului nuclear major
OBIECTIV NUCLEAR MAJO R: Sector minier Primatar I-II Grinţeşti în proces de dezafe ctare
Suprav egherea starii de sa natate a populatie i se realizeaza in urmatoa rele localitati
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Distata de obiecti v
Km
1.
GRINŢESTI
2 410
6
2.
BRADU
140
3
3.
POIANA
184
4,5
4.
URZICI
62
6
OBIECTIV NUCLEAR MAJO R: Sector minier Bicazul A rdelean în proces de de zafectare
Nr.

Localitate

Populatie

Suprav egherea starii de sa natate a populatie i se realizeaza pe o raza de km, in urmatoarele
localitati:
Nr.

Localitate

1.
2.
3.
4.

Bicazul Ardelean
Tepeseni
Telec
Damuc

Populatie

Distanta de
obiectivKm
7,5
3,5
2
3

4200
163
150
135

7. COLECTIVUL IGIENA ALIMENT ULUI
A ctiv ităţile desfăşurate in anul 2015 s-au axat, în p rincipal, pe acţi unile apl icate co nfor m
metodologi ilor de lucru din cadrul si ntezelo r na ţionale şi anume: p relu crarea metodolo giilor şi
stabilirea unităţ ilor repre zentativ e, recoltarea de probe, colecta rea, înre gist rarea, anali za,
întocmi rea şi raporta rea datel or căt re C entrele Regionale de S ănătate P ublică co ordo natoare.
A. Ev aluare a stăr ii de nutriţie şi a tipului de alim enta ţie al populaţie i
A 1. S uprav egherea stării de nu triţ ie şi a tip ului de alimentaţ ie al populaţiei
Scopul acestei sinte ze este cunoa şterea şi ev aluarea stilului de v iaţă (activitate fizică, fumat,
consum de suplimente alimentare ), a deprinderilor şi comportamentului alime ntar, pe zone
teritoriale, pe mediu urban, rura l, pe grupe de v ârstă şi ocupaţie, în v ederea depistării şi
corectării obiceiurilor alime ntare greşite. A fost v izată populaţia adultă peste 20 ani, grupurile
vulnerabile.
În urma alegerii eşantionului populaţional, în colaborarea cu medicii de familie, au fost
completate un numă r de 50 chestiona re privind die ta zilnică pe 1 zi, fre cv enţa alimentară şi
stilul de viaţă. Ev aluarea stării de nutriţie s-a realizat prin examinări de laborator pentru cei 50
subiecţi.
A 2.Monitorizarea consum ului de aditiv i alimentari
Scopul sintezei este introducerea mai la rgă a monitorizării cantitativ e a aditiv ilor utilizaţi în
produsele alimentare, ca urma re protejarea populaţiei împotriv a efectelor datorate consumului
inadecv at de aditivi alimentari, depista rea precoce şi înlătura rea sau limita rea factorilor de risc
pentru sănătatea populaţiei. În anul 2015 s-a urmarit determinarea cantitativ ă a grupului de
aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfiţi” din v inuri.Cele 6 probe au fost recoltate de
la producători loca li.
B . M onitor izare a ca lităţiii şii va lorii nutr itive a a lime nte lor
B1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimenta re
A u fost identifi caţii şii în
nreg istra ţii p roducato rii a utoht oni, importa torii şii dist rib uitor ii de
suplimen te alimentare şi s -au cataloga t, în
n funcţiie de cate goria de co nsumatori (grav ide, copii,
sportiv i) un număr de 135 de produse ; au fost, de a semenea, identifi caţii aditiv ii alimen tari din
suplimen tele dest inate co piilor.
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D in produ sele fabricate în
n j udeţ au fo st re coltate şi a nalizate din pun ct de v edere al metalelor
grele ( plumb şi cadmi u) un număr de 2 probe, ambele corespun zătoare.
B2. Monitorizarea alime ntelor tratate cu radiaţii
A u fost catagrafia te cate gorii le de prod use alimentare spec ificate de meto dologia de l ucru şii
care ar putea con ţiine ingrediente irad iate, din uni tăţile de depo zitare şi distribuţie (în s pecial
superma rket-uri/ hipe rmark et- uri ) pent ru ide ntifi carea p rodu selor ş i/sau ing redientelor
alimentare t ratate cu ra diaţii ioniza nte ca re su nt impo rtate /distri buite sau comercial izate pe
terito riul Român iei.
În curs ul an ului 2015 au f ost catagraf iate u n număr de 5 08 condimente, 22 ingrediente
vegetale uscate şi ceaiuri din fructe usca te, 215 plante aromatice uscate din 6 unităţi
comercia le de desfacere (hiper şi supe rmarket-uri) şi a u fost recolta te pent ru anal iză 2 p robe de
produs tip „ plante aromat ice us cate” pentru care nu s-a dete ctat i radie rea.
B3. Monitorizarea alimentelo r cu ada os de v itamine, minerale ş i alte su bstanţe în
n s copul
obţiner ii de date priv ind consumul de alimente cu adaos de v itamine şi minerale la niv el
naţional, apo rtul de nut rienţ i al pop ulaţiei şi modifi cări le obice iurilor al imentare
Î n anul 2015 au fos t identificate şii catalo gate un n umărr de 73 produse din gama ce reale şii
produsele pe bază de cereale, lapte şii prod use lactate, suc uri de fruc te sau legume, băut uri
energiza nte, dul ciur i cu c onsemna rea cant ităţiilo r de v itamine, minerale şii alte substa nţe
e. Î n
plus, s-a v erificat pe site-ul MS dacă alimentele identifica te şi ca talogate sunt notificate pentru a
depista eventuala prezenţă pe piaţa din Româ nia a produselor fără notificare.
B 4. M onitorizarea apelo r mine rale nat urale îm
mbute liate – nu s-a realiza t în
n anul 2015 din lipsa
producăttorilor locali.
B 5. M onitorizarea niv elului de iod din sarea iodată pentr u cons umul uman p rin determinarea
niv elul iodatului de p otasiu şi a i odul ui total dintr -un număr de 45 de probe rec oltate din u nităţi
comercia le de desfa cere (sare autohto nă şii de import ), dep ozite de dist ribuţiie şi unităţi de
ambalare.

B6.Evaluarea conţiinut ului de zahar uri în
n unele produse alime ntare de la rg c onsum
Pentru că, până acum, nu e xistă date unita re şi spe cifice din Romania cu priv ire la conţinutul
de zaharuri adăugate în anumite produse de larg consum de stinate cu pre căde re adolescenţilor
şi adulţilor s-a urmă rit ev aluarea conţinutului de zaharuri în anumite a limente de la rg consum
destinate acestor clase de consumatori.
A u fost recoltate 3 probe din gama prepara telor solubile de cafea simplă sau aromatizată ,
cacao/cicocolată f ierbinte, ceai simplu sau aromatizat.
B 7. Ev aluarea riscului ch imic si bacte riolog ic a l alime ntelor cu destina tie nut riţională s pecială
inclu siv reziduur i de pest icide.
În 2015 din produsele comercializate, în unităţile tip supermarket/ hipermarket în ca re tipurile
de sortimente de alime nte cu destinaţie nutriţională specială sunt mai v ariate,
au fost re coltate 10 probe (3 pentru a naliza parame trilor m icrobiologici şi determinarea
micotoxinelor, 3 probe pentru determinarea Salmonella spp. şi a niv elului de nitra ţi,
2 probe pentru dete rminarea metalelor grele (plumb, cadmiu,aluminiu, staniu şi mercur), 1
probă pentru dete rminarea niv elului pesticidelor şi 1 probă pentru determinarea
benzo(a)pirenului.
B 8. Rolul alimentul ui în
n t oxi infecţiiile alimen tare
Î n 2015 s-a î nregi strat 1 focar de T I A pentru care s-a realizat, împreună cu Labo rato rul d e
epidemiologie, anche ta epidemi ologi că cu l uarea măs urile specifice în fo car.
C. Eva luar ea f a ctor ilor de risc din ma ter ia le le şi obie cte le care v in în
n conta ct cu
alim entele prin:
- continua rea catagrafie rii u nităţil or p rodu căttoare/p relu crăttoare/ importatoare de obie cte şii
materiale dest inate c ontac tulu i dire ct c u pro dusele al imentare ;
- determină ri de plumb, cadmiu, cu pru şii c rom în obie ctele de cerami că fabricate în ţară şii din
import (s-a recol tat 1 probă forma tă din 6 obiecte identi ce ca mărr ime, culoa re a
pigmentu lui, formă,, producătto r) ;
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- ev aluarea migrării globa le de com ponenţ i pent ru ob iectele din material pla stic (s-au re coltat 6
probe identi ce ca mărrime, ma terial. culoare, formă,, pr odu căttor ) ş i obie ctele din P VC care v in în
contact cu alime ntul, pentr u care s-a re coltat 1 probă..
T ot la niv elul colectiv ului, în perioa da anul ui şcolar 2014 -2015, a conti nuat mo nito rizarea
produselor lac tate şi de panificaţie distri buite în
n şccoli şii grăd
di niţe
e pri n ev aluarea trimestrială din
punct de v edere fizico- chimi c şii mi crobiolog ic a p roduselor distr ibuite :
- 12 probe produ se lacta te analizate f izico-c himic şi bacte riol ogic,
- 76 probe produ se de pan ificaţie a nalizate f izico -chimic ş i bacteriologic.
O altă parte a activ ităţiii colect iv ului I g.A limentaţiiei a consta t în ev aluarea condiţiiilo r igieni cosanitare în ob iectiv ele cu profil alimentar pen tru certifi carea co nformită ţiii cu no rmele de igienă
şii sănăttate publ ică şii elabora rea referatelo r de ev aluare în v ederea not ifică rii /auto riză rii – au
fost înregistrate un n umăr de 3 73 unităţii cu prof il alimentar din care 1 6 8 unităţi comer ciale de
desfacere, 4 depo zite, 162 unităţi de alimen taţie publi că şi colectiv ă, 39 unităţi de producţie şii
10 autoutilitare t rans port p rod use alimen tare.
P entru sect orul alimenta r s -au el iberat un numărr de 128 notificărri / auto rizaţiii şii 7 1 av ize de
const ruc ţiie. Prin activ itatea de notificare sanitară a obiec tiv elor cu profil alimenta r, prin
eliberarea av izelor de con stru cţie / reamenaj are şii pri n cont ractele de p restărri serv icii realizate
în anul 20 15 s -au adu s înca sări la b ugetu l uni tăţii de peste 41 .800 RO N .

EVOLUŢIA COMPARATIVĂ A NUM ĂRULUI DE PROBE DE ALIM ENTE ANALIZATE
M ICROBIOLOGIC ÎN PERIOADA 2012 -2015
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EVOLUŢIA COM PARATIVĂ A NUMĂRULUI DE PROBE DE ALIM ENTE
ANALIZATE FIZICO-CHIMIC IN PERIOADA 2012 -2015

8. COLECTIVUL MEDICINA MUNCII
În anul 2015 s-a efectua t ce rceta rea condiţiilor de muncă şi de mediu în unităţi
productiv e şi de prestă ri de sev icii din jud. Iaşi, aflate în evidenţă specială.
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C ercetarea condiţiilor de muncă s-a efectua t prin urmărirea principalilor indica tori ai
mediului de muncă : microclimat, zgom ot global, ilum inat, factori biologici şi noxe
chimice. Pentru obiectiv izarea cerce tărilor s-au efectuat un număr total de 338 determinări de
mediu de muncă, din care 6 4 cu v alori necorespunză toare, a stfel : microclimat – 6 8/2 ,
zgomot 2 32 /71, iluminat – 3 8 /5 , recolte A .M.F . - 207 .

Ev aluarea niv elului noxelor s-a efectuat în colabora re cu Labora torul de Toxicologie
Industria lă care a efectuat un număr de 1788 determinări toxicologice, din care 981
depăşesc V aloare Limită Medie. Principalele noxe monitorizate au fost : pulberile, solv eţii

organici, benzen şi omologi, gaze şi vapori iritanţi, monoxidul de carbon .

În cursul anului 2015, s-au anchetat şi decla rat un număr de şapte îmbolnăv iri
profesionale. Numărul de decla rări a fost re dus, nu din cauza dispa riţiei patologiei profesiona le,
ci din ca uza nesemnalizării acestora de către medicii de medicina muncii. A ceştia fiind plătiţi de
angajatori, sunt supuşi pre siunii acestora în a nu semna liza patologia profesională existentă în
unitate.
În cursul anului 2015, C ompartime ntul Medicina Muncii a înregistrat şi vizat un număr de
26 concedii medicale cu incapacitate temporară de m uncă pe diagnostice de boli profe sionale
declarate, ale pe rsoanelor aflate în ev idenţa noastră cu boală profesională. Aceste concedii au
generat un numă r de 432 zile de ITM.
9. COLECTIVULUI IGIENA COLECT IVITĂŢILOR DE COPII/TINERET
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Principalele acţiuni desfăşurate în cadrul colectiv ului de igienă scolară în 2015 au fost:
1. Evaluarea dezv oltării fizice a copiilor şi tinerilor pe ntru depistarea tulburărilor de creşte re şi a
tulburărilor de nutriţie, a supraponderabilităţii şi obezităţii prin interme diul cabinete lor şcola re,
studenţe şti, medici familie ;
2. Monitorizarea stă rii de sănătate a copiilor si tinerilor prin examen medical de bilant,
dispensa riza re, triaje epidemiologice.
S-au depistat 6 707 copii si tineri cu afectiuni ce au fost dispensariza ti.
BOLI CRONICE (exam en bilant)
Total examinaţi

2 0852

Total
afectiuni

Vicii de
refractie

Alte boli de
metabolism

Deformari
castigate ale
coloanei
vertebrale

Obezitate din
cauze
neendocrine

6707

1582

1063

842

561

DEZVOLTARE FIZICĂ EXAMEN BILANŢ
Armonici

Dizarmonici +G

Dizarmonici -G

Total

17186

2138

1528

20852
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Total
examinaţi
64645

DISPENSARIZAREA 0-19 ANI
Tulburari
Vicii de
Total boli
metabolice
refractie
(spasmofilie)
11664
3305
1534

Aparat locomotor
vicii de postura
1548

CAPITOLUL al XI-lea: EDUCAȚIE
Starea învățământului preuniversitar ieșean – semestrul I 2015 – Inspectoratul
Școlar al Județului Iași
REŢEA UA ŞCOLARĂ
În anul școlar 2015-2016, rețeaua școlară din înv ățământul preuniv ersitar de stat a l
județului Iași a fost aprobată prin Hotărârile C onsiliilor Locale, în baza propunerilor
Inspectoratului Școlar Județean Iași, propune ri ce au avut ca obiectiv central optimizarea
procesului e duca țional și care au ținut cont de structura și repartiția populației școlare, de
realitățile socio-economice specifice, pre cum și de restricțiile bugetare și de normare impuse.
În consecință, în a cest an școla r, rețeaua școla ră a județului Iași ilustrează comple xitatea
înv ățământului pre univ ersitar, diversitatea unităților școla re și este structurată astfel:
Învăţământ de masă, zi
Nivelul de învăţăm ânt
Preşcolar
Primar, clasa pregatitoare
+ clasele I-IV
Gimnaziu, clasele V-VIII
Liceu,
clasele IX-XII
Învăţământ profesional
Stagii de pregătire practică
Învățământ postliceal buget

Num ăr

Num ăr

915

clase/
grupe
urban
362

clase/
grupe
rural
553

1873

616

1563

Num ăr
clase/
grupe

Număr
elevi/
preșc.

Num ăr
elevi/preșc.
urban

Număr
elevi/
preșc. rural

20740

9170

1157 0

1257

41304

1705 8

2424 6

523

1040

34866

1346 3

2140 3

886

804

82

23576

2167 0

1906

186

96

90

4871

2586

2285

1

1

17

17

43

42

1101

1066

173

1

35

Învățământ postliceal - taxă
Total învăţăm ânt de
masă, zi

36

36

5503

2480

3023

1323

1323

127798

66353

61445

Învăţământ de masă, seral, frecvență redusă şi prin programul “A doua şansă”:
Nivelul de învăţăm ânt

Număr
clase/
grupe

Num ăr
clase/
grupe
urban

Num ăr
clase/
grupe
rural

Număr
elevi/
preșc.

Gimnaziu, clasele V-VIII, frecvenţă
redusă
Liceu, clasele IX-XIV, seral și
frecvență redusă
Primar – “A doua şansă”

4

4

76

73

3

6

5

1

Secundar inferior – “A doua şansă”

11

9

2

Total învăţăm ânt seral,
frecvență redusă şi prin
program ul “A doua şansă”

97

91

6

2238

Num ăr
elevi/
preșc.
urban

Număr
elevi/
preșc. rural

96

96

1905

1839

66

85

65

20

152

127

25

2127

111

Învăţământ special, pentru elevi cu deficiențe:
Nivelul de
învăţământ
Preşcolar
Primar, clasa
pregatitoare +
clasele I-IV
Gimnaziu, clasele
V-X
Liceu, clasele IXXII
Învăţământ
profesional
Stagii de pregătire
practică
Total învăţăm ânt
special

Număr
clase/
grupe
5

Num ăr
clase/grup
e urban
5

Num ăr
clase/grup
e rural

55

55

393

393

66

66

618

618

17

17

163

163

18

18

209

209

5

5

45

45

166

166

1459

1459

0

Num ăr
elevi/presc.

Num ăr
elevi/presc.
urban

31

31

Număr
elevi/presc
rural

0

Reţeaua școlară a înv ățământului preuniversitar de stat din judeţului Iaşi, în anul şcola r
2015-2016, include 2 32 de unităţi cu personalitate juridică, distribuite după cum urmează:
Anul şcolar

2015-2016

Unităţi învăţământ de masă
Unităţi învăţământ special și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
(C.J.R.A.E.)

219

Unităţi finanţate de la M.E.N.C.Ș .

5
232

TOTAL

8

22 de grădinițe cu program prelungit;
133 de şcoli gimna ziale cu personalita te juridică, din care 101 în mediul rural;
17 licee şi colegii teoretice, din care 2 în mediul rural;
4 licee şi colegii vocaţiona le;
36 de licee tehnologice şi cole gii tehnice, din care 18 în mediul rural;
6 școli profesionale;
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1 unitate de înv ăţământ postliceal sanitar;
8 unităţi de înv ăţământ special (inclusiv Centrul Județean de Resurse și A sistență
Educațională);
5 unităţi subordona te M.E.N.C .Ș.
Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică,
care funcționează în anul şcolar 2015-2016
Urban
Tipul de unitate şcolară

Municip iul
Iaşi

Grădiniţe

18

Oraş
Oraş
Târgu
Hârlău
Frum os
1

1

Municipiul
Paşcani

23

2

2

4

Licee şi Colegii teoretice

11

1

1

2

Licee şi Colegii vocaţionale

4
12

tehnice

Rural

2

Şcoli gimnaziale

Licee tehnologice şi Colegii

Oraş
Podu
Iloaiei

22
1

101

133

2

17
4

1

1

3

1

Şcoala Profesională
Şcoala Postliceală

18

36

6

6

1

Total unităţ i învăţământ

69

TOTAL

1
5

5

11

2

127

219

de masă
Şcoli gimnaziale

2

Licee şi Colegii
Licee tehnologice

2

1

3

1

1

1

3

C.J.R.A.E.

1

Total unităţ i speciale

5

1

I.S.J .

1

1

C.C.D.

1

1

Palatul Copiilor

1

1

2

0

1

Clubul Copiilor

0

0

1

C.S.S . Unirea Iaşi

8

1

1

1

Unităţi M.E.C.Ș.

4

0

0

1

0

0

5

TOTAL GENERAL

78

7

5

13

2

127

232

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică,
care funcționează în anul şcolar 2015-2016
Urban
Municip iul
Iaşi

Oraş Târgu
Frum os

Oraş
Hârlău

Municip iul
Paşcani

Grădiniţe

29

1

1

8

Oraş
Podu
Iloaiei
1

Şcoli primare

7

1

1

Tipul de unitate şcolară

175

Rural

TOTAL

137

177

135

144

Urban
Tipul de unitate şcolară

Municip iul
Iaşi

Oraş Târgu
Frum os

Rural

TOTAL

1

Oraş
Podu
Iloaiei
1

78

80

1

10

3

350

401

0

0

0

1

1

6

9

Oraş
Hârlău

Şcoli gimnaziale
Total unităţ i învăţăm ânt
de m asă

36

1

0

1

0

1

1

Şcoli gimnaziale

Municip iul
Paşcani

1

Total unităţ i speciale
Clubul Copiilor
C.J.A.P .P.

1

Centrul logopedic

1

1

Unităţi M.E.C.Ș.

2

1

1

0

1

6

9

TOTAL GENERAL

38

3

2

10

4

356

413

Analizând tabelele și informațiile de mai sus, se remarcă o serie de trăsături definitorii ale
rețelei școlare din județul Iași în anul școlar curent:
Numărul elev ilor înscriși la înv ățământul de masă, zi, a scăzut considera bil, în special în
mediul rural, de la 63 711 în anul școla r 2014-2015, la 61 445 în acest a n școlar;
Numărul claselor din învățământul de masă, zi, a scăzut cu 151 de clase, din care: 55 din
mediul urban și 96 din mediul rural, descreșterea fiind gene rată de micșora rea numărului
de elev i;
Se observă o scădere a numărului de clase/grupe din înv ățământul de masă – seral,
frecv ență redusă și din programul A doua șansă de la 126 la 108;
Numărul de clase/grupe constituite în învățământul special, pentru elevi cu deficiențe, a
crescut de la 165 în anul școlar precede nt la 166 în prezent;
Numărul unităților de înv ățământ de masă cu personalitate juridică a scăzut la de la 233 la
232, scădere datorată comasă rii unităților din loca litatea Holboca.
Obiectiv ul esențial al acestui a n școlar rămâne un demers didactic și e duca tiv de calitate,
centrat pe elev , act care să conducă la rezultate bune și foarte bune la toate e xamenele
naționale (ale elev ilor și profesorilor), a stfel încât județul Iași să se me nțină în partea supe rioară
a clasamentului național, în condițiile respe ctării ferme a re stricțiilor bugetare și de normare.
Rețeaua școlară reprezintă structura de susținere a une i educații de calitate, matricea în
care se armonizea ză activ ități, inițiativ e, aspirații, dar și responsabilități sau norme de educație
și de conviețuire socială.
SIT UAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI STAREA DISCIPLINA RĂ

Frecvența elevilor
F recv ența elev ilor reprezintă un indicator importa nt pentru ana liza eficienței sistemului
de învățământ. Ev oluția frecv enței elev ilor este cercetată prin compara rea datelor statistice de
la sfârșitul semestrului I, anii școlari 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016.
Indicatorii propuși pentru analiză au în v edere:
Situația absențelor (total, motiv ate/nemotiv ate, pe ciclu/formă de învățământ)
Numărul de elev i înscriși la începutul anul școlar (total, pe ciclu/formă de înv ățământ)
Numărul de elev i existenți la sfârșitul semestrului I (total, pe ciclu/formă de învățământ)
Numărul de elev i retrași (total, pe ciclu/f ormă de înv ățământ)
Numărul de elev i neșcolarizați (total, pe ciclu/formă de înv ățământ).
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Situația absențelor
Sfârșitul
semestrului I,
anul școlar
2013-2 014
2014-2 015
2015-2 016

Numărul de absențe
Total

Nemotivate

1 680 556
1 623 021
1 510 363

Număr total
absențe /elev

Număr absențe
nemotivate /elev

15,4 8
15,2 3
14,1 7

8,08
7,8
7,43

876 976
830 948
791 847

A nalizând tabelul de mai sus, se constată o diminuare a numărului total de a bsențe în
primul semestru al ace stui an școlar față de aceeași perioa dă a anului școlar anterior, anume cu
112 658 absențe, diminuare considera bil mai mare în comparație cu re duce rea ante rioară, de
57 535 abse nțe în semestrul I al anului școlar 2014-2015 față de semestrul I al anului școlar
2013-2014. Diminuarea numărului de absențe nemotiv ate la finele ace stui seme stru fa ță de cele
înregistrate la sfâ rșitul semestrului I al anului școlar ante rior (39 101) nu a atins niv elul absolut
înregistrat prin compararea datelor corespunză toare din cei doi ani școlari ante riori. C u toate
acestea, se remarcă reducerea numărului de absențe pe elev, precum și a celui de absențe
nemotiv ate pe elev, fenomen e xplicat și prin creșterea numă rului de elevi înscriși în anul școlar
2015-2016, dar și prin efectul măsurilor luate în acest sens.
În semestrul I al acestui an școla r, se constată o ameliora re a frecv enței elev ilor. Acest
proces continuă trendul pozitiv obținut în seme strul I – a nul școla r 2014-2015, ca rezultat al
măsurilor inițiate de I.S.J. Iași, precum: monitorizarea ate ntă a frecv enței elev ilor, colaborarea
cu familiile elev ilor, consilierea psiho-pe dagogică și aplica rea de sancțiuni conform
regulamentelor școla re, atunci când situa ția o impune.
Sfârșitul sem estrului I,
anul școlar
2015-2016
Învățământ primar
Învățământ
Gimnazial

Num ărul de absențe

169 403

109 185

4,1

Num ăr absențe
nem otivate
/elev
2,6

549 495

352 351

15,71

10,0 7

Învățământ liceal și
profesional,

791 465

330 311

26,14

10,9 1

TOTAL JUDEȚ

1 510 363

791 847

14,17

7,43

Total

Nem otivate

Num ăr total
absențe /elev

Tabelul anterior relevă creșterea numărului de absențe per elev proporțional cu nivelul
de școla ritate pa rcurs. Se constată că un proce nt de 52,42% din numărul total de a bsențe sunt
nemotiv ate; acest indicator indică o ușoară crește re față de semestrul I al anului școla r anterior,
când a cest proce nt a fost de 51,20%, prin urmare elev ii lipsesc încă nejustificat de m ult, pe
măsură ce intră în zona adolescenței.
Unitatea de învățământ

Nr. de absențe
nemotivate per elev

Școala Gimnazială Nr.1, Domnița
Școala Gimnazială "Ion Neculce", Iași

36.2 1
35.9 8

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași
Liceul Tehnologic "Nicolae Balauta", Șcheia

32.0 1
28.7 3

Liceul Agricol "Mihail Kogalniceanu", Miroslava
Liceul Tehnologic, Stolniceni-Prăjescu
Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații "Ghe. Mârzescu", Iași

28.3 7
26.8 9
25.9 8

Școala Gimnazială "Petru Anghel", Probota
Școala Gimnazială, Mironeasa

25.2 2
23.4 1

Școala Gimnazială, Boureni
Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza", Iași

21.8 8
21.7 2
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Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana
Liceul Tehnologic "Petru Poni", Iași
Colegiul Agricol "Vasile Adamachi", Iași
Școala Gimnazială "Al. I. Cuza", Podu Iloaiei
Liceul Tehnologic "Mihai Busuioc", Pașcani
Colegiul Tehnic "Ioan C. Ștefănescu", Iași
Școala Gimnazială, Moțca
Școala Gimnazială "Ion Creangă", Târgu Frumos
Școala Gimnazială "Elena Cuza", Iași

21.2 9
20.4 4
19.8 9
19.4 9
18.3 9
17.0 8
16.4 8
15.6 8
15.6 1

Din tabelul de mai sus reiese că ponderea cea ma i mare a absențelor nemotivate este
înregistrată de unitățile de învățământ din mediul rural, de liceele te hnologice și școlile de
înv ățământ special. Prin urmare, e ste ne cesa ră o redime nsiona re a demersurilor ma nageriale și
didactice, pre cum și o accentuare a activ ităților de consiliere în rândul elevilor și al pă rinților.

Efectuând o analiză compa rativ ă a numărului mediu de absențe înregistrat la sfârșitul
semestrului I în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016, în funcție mediul de prov eniență al
elev ilor, pentru a cest an școla r se remarcă o scă dere a numărului mediu de absențe, atât
pentru rural, câ t și pentru urba n, situație confirmată în mod evident de scăderea mediei
absențelor nemotivate pe județ. Și în acest a n școlar se menține o rată mai ridicată a numărului
de absențe nemotivate în mediul rural, decât în urba n. A ceastă situație este determinată atât de
niv elul de sărăcie e xistent în mediul rural, de im plica rea elev ilor în m uncile agricole, de
dezinte resul familiilor față de educația oferită de școală, cât și de interesul scăzut al e lev ilor față
de propria lor educație, față de propriul lor v iitor. Pentru îm bunătățirea f recv enței școlare atât în
mediul rural, cât și în cel urban se impune întărirea colaborării cu toți fa ctorii educa ționali,
dezv oltarea unor proiecte de interv enți din partea unităților de înv ățământ și din partea I.S.J.,
respectiv C.J.R.A .E.

Situația num ărului de elevi
A. Numărul de elevi înscriși / rămași
Form a de
învățăm ânt

Ciclu l/
form a de
învățământ

Învățăm ânt de
zi

Primar
(clasele I-IV)
Gimnazial
(clasele V-VIII)

Elevi
înscriși
20132014

Elevi
rămași
20132014

Elevi
înscriși
20142015

Elevi
răm ași
20142015

Elevi
înscriși
20152016

Elevi
rămași
20152016

33 444

33 293

33 347

33 167

41 304

40 986

36 082

35 848

35 321

35 136

34 966

34 362
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Form a de
învățăm ânt

Învățăm ânt
seral

Învățăm ânt
frecvență
redusă

Ciclu l/
form a de
învățământ

Elevi
înscriși
20132014

Elevi
rămași
20132014

Elevi
înscriși
20142015

Elevi
răm ași
20142015

Elevi
înscriși
20152016

Elevi
rămași
20152016

Liceal
(clasele IX-XII)

27 621

27 098

25 606

25 083

30 271

29 522

Profesional
(clasele IX-XI)

1 680

1 634

3 577

3 527

4 888

4733

909

896

815

782

1 384

1372

922

902

745

737

131

132

114

112

75

80

100

86

405

375

360

325

292

261

Liceal
ruta directă
(clasele IX-XIII)
Liceal
ruta progresivă
(clasele XIII-XIV)
Gimnazial
(clasele V-VIII)
Liceal
(clasele IX-XIII)

A ceastă statistică detalia tă conduce spre concluzia că există o tendință de cre ștere a
populație i școlare pe toate tre ptele de școlarizare, cu e xcepția gimnaziului. A stfel, la sfârșitul
semestrului I al anului școlar în curs au rămas în ev idențele unităților școla re 111 454 elev i, în
total, cu 13 603 elev i mai mulți decâ t în aceea și perioadă a anului școlar anterior și cu
12 274 mai m ulți decât la finele semestrului I, an școlar 2013-2014. De asemenea, se remarcă
diminua rea numă rului elev ilor rămași în ev idențe la forma de înv ățământ – f recvență redusă,
precum și la forma de înv ățământ liceal – se ral, ruta progresiv ă.
B. Numărul de elevi retrași

Învățământ de zi

Sem estrul I
Anul șco lar
2013-2014
378

Sem estrul I
Anul șco lar 2014 2015
352

Semestrul I
Anul șco lar
2015-2016
388

Învățământ seral

34

17

10

Învățământ frecvență redusă

10

8

29

Forma de învățăm ânt

Deși a scăzut numărul elev ilor retrași la forma de înv ățământ – seral, există totuși o
anumită creștere a acestui număr la forma de învățământ de zi și frecv ență redusă, în
comparație cu perioada sim ilară a anilor școlari ante riori, 2013-2014 și 2014-2015. C auzele cele
mai frecv ente ale acestui fenomen sunt de ordin fina ncia r, în specia l pentru elevii din mediul
rural.
C. Numărul de elevi neșcolarizați
Forma de învățământ
Învățământ de zi

Semestrul I
Anul școlar
2013-2014
808

Semestrul I
Anul școlar
2014-2015
744

Semestrul I
Anul școlar
2015-2016
611

Învățământ seral

-

-

-

Învățământ frecvență redusă

36

0

0

Retragerea elev ilor din mediul școlar preuniversitar reprezintă un aspect care necesită o
atenție deosebită din partea tuturor actorilor educaționali. Deși acest număr s-a diminuat la
finele semestrului I al acestui an școlar, fenome nul în sine este îngrijorător, ponde rea cea mai
mare în totalul de 611 elev i neșcolarizați la învățământ de zi fiind generată de cei 366 elevi de
179

gimnaziu neșcolarizați, la care se a daugă cei 91 de elevi neșcolarizați din prima r și 154 de elev i
de liceu și școală profe sională.

4.3. Rezultatele elevilor
Rezultatele elev ilor constituie o imagine elocventă a întregii activ ități desfășurate în
unitățile de înv ățământ, a atitudinii educa bilului fa ță de educație, în general, precum și a
preocupării familiei față de activ itatea școla ră a copilului.
Prom ovabilitatea pe nivele de școlarizare
(raportată la elev ii rămași în ev idență la sfârșitul semestrului I)
Nr.
crt.

Nivel de școlarizare

Semestrul I
an școlar
2013-2014 (%)

Sem estrul I
an școlar
2014-2015 (%)

Sem estrul I
an școlar
2015-2016 (%)

1.

Primar, zi (clasele I-IV)

93,41

93,24

94,70

2.

Gimnazial, zi

76,07

76,52

77,98

3.

Liceal, zi

72,10

77,73

79,94

Profesional, zi

70,32

70,48

73,10

50,67

60,36

64,06

61,09

71,23

71,96

4.
5.
6.

Liceal, seral, ruta directă
(clasele IX-XIII)
Liceal seral, ruta progresivă
(clasele XIII-XIV)

7.

Gimnazial, frecvență redusă

51,79

28,75

31,39

8.

Liceal, frecvență redusă

59,47

49,85

63,98

A naliza comparativ ă a prom ovabilității pe niv ele de studiu refle ctă diminua rea acesteia
odată cu pa rcurgerea treptelor de școlarizare. Se observ ă o creștere a procentelor de
promov are înregistrate la sfârșitul semestrului I în anul școlar în curs pe toate treptele de
școlarizare în compa rație cu perioada similară a anilor școlari ante riori, 2013-2014 și 2014-2015,
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cu e xcepția înv ățământului gimnazial – f recvență redusă unde se constată progre s față de
niv elul din anul școlar ante rior, sfârșitul semestrului I, fără a se ajunge însă la niv elul anului
școlar 2014-2015. Promov abilitatea mică înregistrată la forma de învățământ gimnazial –
frecv ență redusă, doar 31,39% , este explicabilă prin istoricul acestor elev i care au rev enit mai
târziu spre anii de studiu, după pe rioade de între rupe re sau aba ndon.

Elevi corigenți

Învățământ de zi

Semestrul I
an școlar 2013 2014
15 933

Sem estrul I
an școlar
2014-2015
14 599

Sem estrul I
an școlar
2015-2016
13 920

Învățământ seral

61

6

12

Învățământ frecvență redusă

16

4

1

Form a de învățăm ânt

Majoritatea elevilor corigenți la sfârșitul semestrului I, anul școla r 2015-2016,
frecv entează cursurile înv ățământului gimnazial (7 055 de elev i), observându-se o diminuare a
numărului elevilor de gimnaziu – zi corigenți din ev idențe față de anul școlar anterior
(7
324) și anul școla r 2013-2014 (7 645).
Elevi cu situația școlară neîncheiată
Forma de învățăm ânt

Sem estrul I

181

Sem estrul I

Semestrul I

Învățământ de zi
Învățământ seral
Învățământ frecvență redusă

an școlar
2013-2014
2 077

an școlar 2014 2015
1 773

an școlar 2015 2016
1 687

732

516

439

154

216

152

A nalizând comparativ datele cu privire la numă rul de elevi cu situația școlară neîncheiată
la sfârșitul semestrului I, în anii școlari 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016, în a nul școlar
curent se constată o scădere semnificativă a numărului de elevi cu situația școlară neîncheiată
și anume numărul de elev i cu situația școlară neînche iată scade de la 1,82% la 1,53% la
înv ățământul de zi, de la 33,96 % la 29,18% la învățământul seral și de la 53,33% la 43,80% la
înv ățământul cu frecv ență redusă față de aceeași perioadă a anului școlar trecut, rezultat al
unor eforturi importante de susținere a elev ilor cu probleme de adaptare.
Elevi exmatriculați
A nalizând reprezentarea grafică a datelor statistice obținute la sfârșitul semestrului I în
acest an școlar compa rativ cu ultimii doi ani școlari, se remarcă o scăde re a numărului de elev i
exmatriculați la toate f ormele de învățământ liceal. Numărul elev ilor exmatriculați scade de la
0,93% la 0,62% pentru liceu zi, de la 4,80% la 2,52% pentru liceu seral și de la 13,84% la
7,27% pentru liceu cu frecv ență redusă.

Scăderea numărului de elev i exmatricula ți pentru toate formele de învățământ poate f i
justificată prin monitorizarea absenteismului la nivelul unităților de înv ățământ, monitorizarea
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indicatorului de către I.S.J, aplicarea strictă a regulamentului școlar, cre șterea nivelului de
responsabilita te a elev ilor față de propriul pa rcurs educațional. Se observ ă că numărul elev ilor
exmatriculați în semestrul I, la liceu ruta progresiv ă a scăzut la 0. A ceastă situa ție se poate
explica și prin intra rea în lichida re a acestei forme de învățământ.
Elevi cu abateri disciplinare
Deși în toate școlile din județul Iași se derulează programe educaționale menite să
prev ină abaterile disciplina re în rândul elev ilor, efica citatea a cestora nu e ste mulțumitoa re. În
acest an școlar se consta tă o intensifica re a fenomenului cu aproximativ 20% în înv ățământul
de zi compa rativ cu aceeași pe rioadă a anului școlar ante rior.
Form a de învățăm ânt
Învățământ de zi

Semestrul I
Anul șco lar 20132014
706

Sem estrul I
Anul șco lar 2014 2015
1 005

Sem estrul I
Anul școlar 2015 2016
1271

5
0

1
0

27
0

Învățământ seral
Învățământ frecvență redusă

A cest fenomen alarmant este determinat de amploa rea derapajelor de comportament în
școli. Ținând cont de faptul că o pa rte dintre elev ii care au av ut abateri fie prov in din familii cu
părinți plecați în stră inătate, fie din familii de zorganizate, cu părinți consumatori de alcool sau
cu o stare materială precară, atribuim fenomenului un ev ident substra t social. Nivelul scăzut al
indicatorului este determinat și de demersurile sporadice și ineficie nte ale unor cadre didactice
și directori dintr-o serie de unități școla re ce nu reușesc să atragă și să mențină elev ii la cursuri.
Elevi cu nota scăzută la purtare sub 7

Din analiza comparativ ă a datelor statistice înregistrate la finalul semestrului I din acest
an școlar cu a ceeași perioadă a anului școla r anterior se constată că numărul notelor la purtare
sub 7 a scăzut pentru înv ățământul primar și pentru înv ățământul liceal, da r a crescut
conside rabil la înv ățământul gimna zial și la cel profesional.
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În conformitate cu prev ederile regulamentului școlar, înregistrarea de abse nțe
nemotiv ate și abateri disciplinare de către elev i are ca efect scăderea notei la purta re. Din
repreze ntarea grafică de mai sus reiese clar că indicatorul scă derea notei la purtare se
corelează m ult mai bine cu numărul de abse nțe nemotivate, decât cu cel de a bateri disciplina re.
În concluzie este necesa ră sporirea eficie nței programelor de reducere a absenteismului
școlar, respe ctiv de prev enire a abaterilor disciplinare. Identificarea zonelor de risc, a școlilor în
care cele două fe nomene se manifestă major trebuie să fie dublată de o activitate de consilie re,
de o mai bună relaționare cu familiile elev ilor, dar și de programe educa ționale complexe și
atractiv e.
MANA GEMENT ȘI DEZVOLTARE INST ITUȚ IONALĂ
În anul şcolar 2015-2016 rețea ua școlară a județului Iași include 232 de unități cu
personalitate juridică (Tabel 1), învățământul public fiind adaptat noilor curente
psihope dagogice, punâ nd la dispoziția beneficia rilor forme div ersificate de pregă tire școlară, în
vederea integrării socio-profesionale a absolv enților.
Anul şcolar

2015-2016

Unităţi învăţământ de masă

219

Unităţi învăţământ special şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

8

(C.J.R.A.E.)
Unităţi finanţate de la M.E.N.C.Ş .

5
TOTAL

232

Tabel 1: Rețeaua școlară a județului Iași
Pentru anul şcola r 2015-2016, conducerea a cestor unităţi este asigurată de 232 dire ctori şi
81 dire ctori a djuncţi, numiţi în funcţie prin detaşare în inte resul înv ăţământului.
Unități c u PJ

Unități

Unități cu

Unități c u

(cu director)

fără directo r adjunct

1 directo r adjunct

2 directo ri adjuncț i

232

152

69

6
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Activitatea compartimentului Management instituţional din cadrul I.S.J. Iaşi, în
semestrul I al anului şcolar 2015-2016, s-a desfăşurat în baza programului managerial şi a
graficului unic al inspe cţiilor tematice, spe ciale şi generale a le Inspectoratului Şcolar J udeţean
Iaşi, care au avut ca punct de plecare direcţiile de acţiune, cu măsurile şi a cţiunile spe cifice.
Ținta strategică și obiectivele prioritare ale compartim entului, pentru primul
semestru al a nului şcolar 2015-2016, au fost:

Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii
manageriale eficiente
• Eficientizarea reţelei şcolare, care să corespundă nevoilor reale ale comunită ţii locale şi
ale societăţii în general
• A sigurarea consulta nţei și sprijinirea ma nagerilor unităţilor de înv ăţământ, în v ederea
dezv oltării parte neriatelor active cu autorită ţile şi comunitatea loca lă
• C onştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitate a
locală asupra rolurilor sporite în rela ţie cu dezvoltarea şcolilor, cu educaţia, în genera l;
formarea re prezentanților autorită ților locale pe ntru asuma rea acestor atribuţii
• A plicarea legislaţiei cu privire la implementa rea descentra lizării
1. Eficientizarea reţelei şcolare, care să corespundă nevoilor reale ale
com unității locale și ale societății în general
În v ederea eficientiză rii rețelei școlare a județului Iași s-au avut în v edere următoarele
aspecte:
• restructurarea reţelei şcolare în funcţie de indicii demografici şi programele de dezv oltare
la niv el local şi regional, precum şi înca drarea în costul standa rd/e lev ;
• reduce rea înv ăţământului gimnazial cu preda re simultană şi a claselor sub efectiv ul
minim admis de le ge;
• sprijinirea accesului la e ducaţie a elev ilor prov eniţi din medii dezav antajate, în v ederea
prev enirii şi com baterii marginaliză rii şi a e xcluziunii sociale;
• facilitarea a ccesului tinerilor la programe de educaţie şi formare profesională de tip Şansa
a doua;
• div ersificarea ofertei de serv icii educa ţionale prin asigurarea şa nselor egale la educaţie
pentru copiii cu cerinţe educaţiona le speciale.
A stfel, reorganizarea reţelei şcola re s-a realizat în f uncţie de dinamica cererii de pe piaţa
forţei de muncă, resursele loca le, prev ederile pe termen mediu şi lung ale P.R.A .I. şi P.L.A .I., de
capacitatea instituţională a unităţilor şcolare şi, nu în ultimul rând, de opţiunile e xprimate de
elev ii din ciclul gimnazial şi de părinţii acestora priv ind continuarea studiilor la niv elul ciclului
liceal.
Învăţământul public din jude ţ este ada ptat noilor curente psihopedagogice şi oferă f orme
div ersificate de pregătire şcola ră în v ederea integrării socio-profesionale a absolv enţilor.
2. Asigurarea consultanţei şi sprijinirea m anagerilor unităţilor de învăţământ, în
vederea dezvoltării parteneriatelor active cu autorităţile şi com unitatea locală
Întreaga activitate a compartimentului a av ut în vedere îmbunătăţirea continuă a calităţii
actului manage rial în unităţile de înv ăţământ şi practicarea unui mana gement ef icient şi
proactiv . Acest obiectiv s-a realizat de către inspe ctorii din compartiment prin:
• Participarea la inspe cţiile ge nerale și tematice, la şedinţele de lucru şi la dezbateri;
• Întâlniri/ consultări/ dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor şi ai comunităţii locale;
• Monitorizarea/v erificarea modului în care directorul şcolii a rea lizat activ ităţile de
îndrumare, control şi ev aluare la nivelul unităţii de învăţământ;
• Monitorizarea modului de administra re a bazei materiale a şcolilor, ameliorarea şi
dezv oltarea ambientului şcolar, ide ntificarea unor oportunităţi de dezv oltare etc;
• Monitorizarea managementului școlilor în ceea ce privește situația aba ndonului școla r și a
elevilor aflați în situații de risc de abandon;
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Realizarea, în echipă cu inspectorul de specialitate asociat ca re răspunde de unitate a
respectiv ă, a activ ităţii de consiliere/monitorizare /ev aluare în v ederea îmbunătăţirii
managementului unităţii şcola re;
• Monitorizarea completării corecte a bazelor de date din SIIIR cu privire la clădiri,
autorizații PSI și sanitare de funcționa re;
• O rganizarea și monitorizarea situațiilor de urgență apărute în urma unor fenomene
meteorologice deosebite.
În semn de apreciere şi de recunoaştere a rezulta telor obţinute în activ itatea
instructiv - educativ ă, pe baza unor criterii specif ice domeniului educaţional (mana gement
performa nt, creativitate şi inov aţie ştiinţifică, peda gogică, didactică, coordonarea unor
proiecte educaţionale inte resante, de anvergură, realizări notabile în pre gătirea elevilor),
Inspectora tul Şcolar J udeţean Iaşi a acorda t în cursul semestrului I Placheta şi Diplom a
de excelenţă „Gh. Asachi” următoarelor unităţi de înv ăţământ: C olegiul Naţional
„Costache Negruzzi” Iaşi – 120 de ani de existenţă, Liceului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași –
160 ani de e xiste nță, Şcoala Gimnazială Ruginoasa – 150 ani de existență.

•

3. Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din
com unitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolilor, cu
educaţia, în general; formarea reprezentanților autorităților locale pentru asum area
acestor atribuţii
Pe tot parcursul primului seme stru s-a av ut în v edere implicarea autorităţilor şi
repreze ntanţilor comunităţii locale în rezolv area problemelor ca re, conform legisla ţiei în v igoare,
sunt atributul ace stora. În de plasările inspectorilor pentru mana gement instituţiona l în şcolile
din mediul rural un moment important l-a repre zentat discuţia cu reprezenta nţii autorităţilor
locale în scopul înţelegerii unor a specte legislativ e şi găsirea celor mai eficiente soluţii pentru
remedierea anumitor situaţii (Dagâța, A roneanu, Bălțați, Șcheia – Alexandru Ion C uza, Moșna,
Bosia, Miroslav a, Țibana). Directorii au fost consiliaţi în sensul practicării unei comunicări
deschise, bazate pe respect şi colabora re cu toţi factorii educaţiona li din comunitatea loca lă, în
vederea asigurării tuturor condițiilor de desfă șura re a unui înv ățământ de calitate.
4. Aplicarea legislaţiei cu privire la implem entarea descentralizării
La niv elul tuturor unită ţilor de învăţământ a fost constituit C onsiliul de administraţie ,
conform prev ederilor Le gii nr. 1/2011, Le gea Educaţiei Naţionale, a Metodologiei-cadru de
organiza re şi f uncţionare a consiliului de administraţie din unităţile de înv ăţământ preuniv ersita r,
aprobat prin O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 și cu modif icările prev ăzute de Legea 95/2015
priv ind modifica rea art. 96 din Legea Educației Naționale.
În controale le tematice efectuate s-a constatat că în majoritatea unităţilor de învăţământ
Consiliul de administraţie este legal constituit, există graficul şi tematica de de sfăşurare a
activ ităţilor, iar apariția legislației se cunda re a fav orizat funcţionarea eficie ntă a acestui
organism de conduce re.
Inspectorii de management instituțional au participa t în semestrul I al anului școlar 20152016 la două inspecții tematice, cinci inspecții de ev aluare și audit managerial și șase inspe cții
generale.
A. Inspecțiile tem atice, desfășurate în perioa dele 21 septembrie – 2 octombrie 2015 în 97
unități de înv ățământ și 25 ianuarie – 5 februarie 2016 în 48 de unităţi de înv ăţământ, au
v izat aspecte legate de organizarea și eficiența procesului instructiv-educativ la
începutul anului școla r și activităţile specifice perioadei de încheiere a situaţiei la
învăţătură la sfârşitul semestrului I în unitățile de înv ățământ din județul Iași.
Aspecte constatate:
• realizarea planului de școla rizare propus în majoritatea școlilor inspectate. În 6 situaţii,
numărul de clase constituite este mai mic decât numărul propus: Şcoala Gimnazială
„Petru Rareş” Hârlău, Şcoala Gimnazială Bosia, Şcoala Gimnazială „Costache A ntoniu”
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•
•
•

•

•

•

•
•

Ţigănaşi (plan școlarizare modificat de către I.S.J., există aprobare pentru funcționarea
unor clase cu efectiv mai mare de e levi), Liceul Tehnologic „Petru P. Carp” Ţibăneşti (nu
s-a rea lizat o clasă a IX-a de profesională, iar o a lta a dispă rut prin apariţia unui post cu
clase simultane ), Şcoala Gimnazială Nr. 1 Domniţa (nu s-a realizat o clasă a V III-a),
Liceul Tehnologic de Industrie A limentară Ţibana (nu s-a realizat o clasă a V-a). În 3
dintre şcolile inspectate, numărul realizat de clase este mai mare decât numărul propus
iniţial: Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Paşcani (propus: 26, realizat 27),
Liceul Tehnologic Hîrlă u (propus: 33, realizat: 35), Şcoala Gimnazia lă Dolheşti (propus:
24, realizat: 25)
acorda rea califica tivelor personalului didactic și didactic auxiliar s-a realizat cu
respectarea legislației în vigoare
asigurarea necesarului de manuale, cu excepția Școlii Gimnaziale ”Iorda che
C antacuzino” Pașcani unde, la m omentul controlului, a fost consemnată lipsa acestora
existe nța decizie i de numire a responsabilului comisiei de distribuire a produselor la ctate
şi de panificaţie, cf. O.G. nr. 96/2002, cu excepția a 8 unită ţi de înv ăţământ cu clase de
învăţământ primar şi gimnazial unde documentul e ra ine xiste nt
asigurarea combustibilului pentru perioada de iarnă: 80 de unităţi şcolare au
asigura t integral necesarul de combustibil, iar alte 5 unități l-au asigurat parţial (Școala
Gimnazială ”D. A nghel” C ornești, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălăuță” Șcheia, Şcoala
Gimnazială Poieni, Școala Gimnazială ”Ion Hăulică” Ipatele, Lice ul Tehnologic Lungani)
infrastructura şcolară (aspect, reparaţii, igienizări, decorarea ambientului educativ )
este consemnată drept corespunzătoa re pentru 89 de unităţi şcolare, accepta bilă pentru
6 unităţi (Lice ul Tehnologic ,,Petre P. Carp” Ţibăneşti, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălăuță”
Șcheia, Școala Gimnazială „Petru A nghel” Probota, Şcoala Gimnazială Poieni, Şcoala
Gimnazială Dolheşti, Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești) şi necorespunzătoare
pentru Şcoala Gimnazia lă O ţeleni
informarea elev ilor și a părinților cu priv ire la prev ederile metodologice de desfășurare
a examenelor naționale. La C olegiul Tehnic de Transporturi şi C onstrucţii Iași
comunicarea cu elev ii din clasele de seral este îngreuna tă de lipsa de interes a acestora
pentru susţine rea examenului de Bacalaureat, în timp ce, la Şcoala Gimnazială „Petru
A nghel” Probota este consemnată lipsa unor mijloace de comunicare și de inte rvenție
comună cu Primăria, se rv iciul de asiste nță socială, poliția loca lă
existe nța planurilor de măsuri adopta te la niv elul școlilor în urma analiză rii rezultatelor la
simulările examene lor na ționale
în majoritatea școlilor se re spectă prev ederile le gale cu priv ire la încheierea situa ției
școlare

Arii de îmbunătățire:
• promovarea imaginii școlii prin activ ități de ma rketing e duca țional care să pe rmită
realizarea planului de școlarizare propus
• analizele cu privire la starea înv ățământului din anul școla r precede nt să se bazeze pe
rapoartele de activ itate ale tuturor compa rtimentelor unității școlare
• P.D.I./P.A.S.-ul trebuie să reflecte realitatea și specificul unității de înv ățământ
• planurile operaționale trebuie să conțină indicatori de performanță realiști, cuantificabili
• constituirea comisiilor de lucru conform prevederilor R.O .F.U.I.P.
• completarea / încărcarea date lor în aplica ția 35TUhttps://calitate.aracip.euU35T
• încheie rea situației școlare și completarea cataloagelor conform precizărilor lega le
• abordarea unui management anticipativ și aplicarea măsurilor remediale stabilitate
pentru situațiile critice înainte de sancțiunile finale
B.

Inspecțiile de evaluare şi audit m anagerial desfășurate în noiem brie 2015 au
vizat cinci unități de învățământ:
• 3 în mediul urban (Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, C olegiul Tehnic
„Mihail Sturdza”, Școala Gimnazială „Ion Neculce” Iași)
187

• 2 în mediul rural (Școala Gimnazială Golăiești, Școala Gimnazială Dagâța)
Constatări:
• documentele manageriale au fost adaptate specificului unității școlare
• planul de școlarizare a fost realizat 100% în trei unități școlare : Colegiul Tehnic ”Mihail
Sturdza” Iași, Școala Gimnazială Golăiești, Școala Gimnazială Dagâța
• rezultate bune la examenele naționale (Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” Iași, Școala
Gimnazială Golăiești)
• implica rea în menținerea resursei umane calificate și a elev ilor în școală (C olegiul Tehnic
”Mihail Sturdza” Iași)
• atragerea de resurse extrabugetare pentru îmbunătățirea ba zei materiale a școlii
(C olegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” Iași)
• adaptarea ofe rtei educaționale a școlii la solicitările a genților economici (calificări
solicita te pe pia ța muncii, elevi angajați la finalizarea studiilor – Colegiul Tehnic ”Mihail
Sturdza” Iași)
• multitudinea proiectelor cu f inanța re europeană (Colegiul Tehnic de Tra nsporturi și
C onstrucții Iași, C olegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” Iași, Școala Gimnazială ”Ion Neculce”
Iași)
Arii de îmbunătățire identificate:
• aplicarea corectă a legislației școlare în vigoare (circuitul docume ntelor, înregistra rea
documentelor, înregistrarea contractelor de muncă, acorda rea califica tivelor
personalului e tc.)
• elaborarea docume ntelor manageriale prin adapta rea acestora la specificul școlii
• respecta rea prev ederilor legale referitoare la activ itatea CA și C P
• monitorizarea activ ității C.E.A.C.
• elaborarea unei strategii de ma rketing în v ederea realiză rii planului de școlarizare și
pentru me nține rea elev ilor în școală
• respecta rea legislației cu privire la managementul f inanciar
• comunicare și transparență la niv elul echipei manage riale, dar și la nivelul cole ctiv ului;
• realizarea unui climat adecv at crește rii calității actului didactic prin valorizarea re sursei
umane și valorificarea bazei materiale e xistente
• delegarea sa rcinilor și responsa bilităților către pe rsonalul din școală
• monitorizarea activ ității căminului școlii; orga nizarea de activități educativ e cu elev ii
• elaborarea unei strate giei de comba tere a v iolenței și de ev itare a fapte lor a ntisociale în
rândul e levilor
• relația de colaborare cu instituțiile superioare pe linie ierarhică
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, la niv elul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Iaşi a fost derulată o centralizare a infrastructurii unităţilor de înv ăţământ, precum şi o
centralizare a av izelor/autorizațiilor priv ind securitatea la incendiu.
În acest sens, s-a solicitat tuturor unităţilor de înv ăţământ preuniv ersitar din judeţul
Iaşi să îşi actualizeze datele în Modulul „Resurse materiale” din Sistemul Informatic Integrat
al Învățământului din România (SIIIR) referitoare la:
1. Clădiri:
• Date generale (denumire, an construcție, tip proprietate, numă r niv eluri, suprafa ță
construită, desfășurată, coordonate GPS, stare tehnică generală, suprav eghere
audio/v ideo, încadra re risc seismic, numă r încăperi, numă r elevi (capa citate ), aviz
sanitar de f uncționa re)
• Destinații clădire
• Beneficiari (nume beneficiar, nr./data contract)
• A dresa clădirii
• Av ize (tip autorizație, număr aviz, data emiterii, cod CAEN, observ ații)
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• Utilități (apă potabilă – sursă, branșament, canaliza re – tip, branșament, gaz,
electricitate, internet – tip, termof icare – bra nșament, reabilitare energetică –
certificat și clasă ene rgetică, contract salubritate )
• F acilități clădire (structură – infra structură, fundații, suprastructură, planșeu, anvelopă
clădire – pereți e xteriori, uși e xterioare, ferestre, înv elitoare, term oizolație, finisaj,
compartime ntări – pereți inte riori, uși interioa re, finisaj pereți)
2. Săli:
• Date generale (clădire, cod, tip sală, nivel, suprafață utilă, înălțime utilă, capacita te locuri)
• Beneficiari (nume beneficiar, nr./dată contract)
• F acilități sală (mobilier, tablă de scris, sistem de proie cție, te lecomunicații, instalații
v entilare, instalații clima tizare, corpuri de încălzire, instalația electrică de iluminat,
senzori de siguranță, suprav eghere video, suprav eghere audio, pa rdoseală, finisaj
pereți/stâlpi)
3. Transport:
• Detalii vehicul
• C aracteristici v ehicul (tip, stare tehnică, locuri, an achiziție, ITP v alabil, anvelope
iarnă, sisteme de siguranță, data pune rii în funcțiune)
• F orma de proprieta te (proprietate /deserv ește)
• Șofer (salariat UI/extern/fără șofer, numele șofe rului)
• A sociere elevi la mijloc de transport
4. Terenuri
• C arte funciară, numă r cadastral, număr topografic
• Suprafață teren măsurată, suprafață teren din acte
• C ategorie folosință
• Poziție în inventarul dome niului public
• Tip teren (intrav ilan, extrav ilan)
• Număr tarla, numă r parce lă
• Limitele proprietății (nord, sud, est, v est)
• Tip împrejmuire (gard lemn, plasă oțel, plăci beton, fier forjat, fără), sta re
împrejmuire
• C ăi de acces (numă r căi acces auto, număr căi acces pietoni, sta re căi de a cces)
• Parcări (număr locuri, suprafață)
• Teren sportiv (sportul, material suprafață, suprafața).
Din centralizarea informaţiilor completate de unităţile de învăţământ a reieşit faptul
că în judeţul Iaşi unită ţile de înv ăţământ îşi desfăşoa ră activitatea în 1 580 clădiri din care :
• clădiri sunt destinate activităţilor de înv ăţământ;
• 14 clădiri sunt destinate activ ităţilor sportiv e;
• 20 de clădiri sunt destinate cantinelor şcola re;
• 30 de clădiri sunt destinate internatelor şcolare;
• 486 de clădiri sunt utilizate de unităţile de înv ăţământ ca şi clădiri care au alta
destinaţie faţă de cele prezentate ante rior (ma gazii, ateliere, grupuri sanitare
exterioare, garaje, etc.).
În prezent, activitatea unită ţilor de învăţământ preuniv ersitar de stat din jude ţul Iaşi se
desfăşoară în 1.530 clădiri, din care:
• 981 de clădiri sunt destinate a ctiv ităţilor cu elev ii;
• 549 de clădiri în care nu se de sfăşoară activ itate didactică.

Concluzii
În ultimii ani, lucrările de inv estiţii de la unităţile de înv ăţământ se desfăşoa ră prin
bugetele consiliilor locale de ca re aparţin acestea, a căror finanţare a fost asigurată atât de la
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bugetul de stat, prin Ministerului Dezv oltării Regionale şi A dministraţiei Publice, cât şi prin
fonduri europene, dar din cauza fina nţării insuficie nte lucrările nu a u putut fi finalizate.
Inspectora tul Şcolar J udeţean Iaşi a inf ormat în permane nţă Instituţia Prefectului Iaşi,
Consiliul Judeţean Iaşi şi primă riile de spre starea infrastructurii şcolare din judeţul Iaşi şi
necesitatea alocării unor fonduri suficiente pentru modernizarea spaţiilor de
învăţământ. De asemenea, a acordat o atenţie deosebită modului de derulare a lucrărilor
începute în anii precede nţi şi a monitorizat în perma nenţă derula rea lucră rilor, acordând
asistenţă de specialitate unităţilor de înv ăţământ.
Ministerul Educaţiei Naţionale şi C ercetării Ştiinţifice, prin Direcția Generală Management și
Rețea Școlară și Dire cția Generală Buget-Finanțe Salarizare și Resurse Umane, a solicitat măsuri
cu priv ire la următoarele a specte:
• Ocuparea posturilor v acante din ca drul unităților de înv ățământ cu muncitori calificați ce v or
avea în atribuții întreținerea și operarea centralelor termice din dotare
• Redistribuirea posturilor v acante între unitățile de înv ățământ pentru cazurile în care unele
unități școlare nu dispun de posturi v acante de muncitori
• Efectuarea de cursuri/calificări pentru personalul cu a tribuții în opera rea centralelor termice
• Obținerea autoriza țiilor ISC IR
• F inanțarea cursurilor de pregătire/a utorizare a persona lului de către angajator din cote TVA
prin finanțarea de bază.
În vederea soluţionării acestor solicită ri s-a u parcurs următoarele eta pe:
• au fost conv ocaţi directorii unită ților de învățământ în vederea informării cu priv ire la actele
normativ e în v igoare referitoare la funcția de fochist:
• normativ e de persona l,
• prescripții tehnice de funcționare și întreținere,
• obligațiile angajatorului cu priv ire la asigurarea de personal calif icat/autorizat,
• formare profesională a fochiștilor,
• modalități de vacantare, organizare și desfășurare a concursului cu priv ire la ocupare a
posturilor vacante,
• directorii au prezentat note de fundame ntare pentru suplimentări/v acantări posturi de
fochist;
• la niv el I.S.J. s-a constituit o comisie de specialişti pe ntru analizarea solicită rilor primite de
la unitățile de înv ățământ.
Din analiza dosarelor rezultă :
• 10,25 cere ri de deblocări posturi și ocupare prin concurs (conform anexei), posturi
v acante după trece rea la pensie sau plecarea în alt dome niu de a ctiv itate a titularilor;
• 64,75 de suplimentă ri de norme (conf orm ane xei) .
Suplimentările de norme provin de la unitățile de învățământ la care s-au efectuat lucră ri
de reabilitare și s-au montat ce ntrale te rmice, majoritatea în me diul rural.
C onform normativ elor în domeniu pentru centrale le mai mici de 70 kw nu este necesară
angajarea de fochiști, fiind suficientă doar instruirea unui angajat al unității "În cazul aparatelor

cu puteri nominale 70 kW </= P </= 400 kW, a cazanelor de apă caldă cu 70 kW </= P </=
400 kW şi a ca zanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h ce de serv esc
instituţiile publi ce, in stituţiile/unităţile de inte res public sau societă ţile ca re oferă serv icii publice,
indifere nt de forma de proprietate, orga nizare sau constituire, deţinătorul/utilizatorul este
obligat să asigure ope rator autorizat RSV TI", în consecinţă, la aceste unități nu s-a aprobat
suplimentări de posturi, s-a ținut cont de existența personalului din unitate ca re poate prelua
atribuții de fochist, prin transforma rea postului, s-au făcut recomandări clare dar acolo unde nu
existau soluţii viabile, s-a aprobat suplimentare de posturi.
În aceste cazuri, instruirea personalului calificat care să asigure şi supravegherea
centrale lor te rmice se efectuează pe riodic de către responsabilul cu suprav egherea şi verificarea
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tehnică a instalaţiilor (RSVTI-ist) persoană tehnică specializată şi ate stată cu care fiecare unitate
este obligată să cola boreze (PT A1/2010).
Având în v edere cele precizate, au fost suplimentate 17 ,25 posturi. La unitățile cu
posturi vacante de fochist s-a aprobat deblocarea acestora (10,25 posturi), ţinând cont
de prev ederile Legii nr. 271/2015.
Nu au fost aprobate suplime ntări de posturi pentru unitățile care dispun de pe rsona l
nedidactic angajat ca re poate prelua atribuții de fochist fără a afecta desfășurarea în condiții
normale a activ ității.
Una dintre activ ităţile consumatoare de resurse a le compa rtimentului este legată de
rezolvarea petiţiilor, a sesizărilor şi m emoriilor priv ind situaţiile problematice apărute în
sistem. Menţionăm că pe pa rcursul semestrului I, cele mai multe dintre a cestea v izează
activ itatea directorilor şi a cadrelor didactice priv ind nerespecta rea legislaţiei specif ice şi a
regulamentelor, atitudinea faţă de beneficiarii educaţiei – părinţi, elev i, comunitate. Trebuie să
precizăm că mare pa rte dintre sesiză rile la adresa directorilor nu s-au confirmat, dar pot
semnala o anumită dificultate în relaţionarea cu ce ilalţi actori/ beneficia ri ai actului didactic.
Deși la niv elul județului Iași s-au desfă șurat o serie de activități de prevenire a
delincvenței juvenile, un aspect îngrijorător pentru toate unităţile de înv ăţământ îl reprezintă
creşterea num ărului actelor de violenţă, atât între elev i, dar şi între cadrele didactice şi
elev i sau părinţi şi elevi. În scopul prevenirii situațiilor de v iolență din școli, compartimentul
management a pus la dispoziţia directorilor unităţilor de înv ăţământ o procedură care trebuie
parcursă în cazul apariţiei unor fenome ne/a cte de v iolenţă. Pe parcursul semestrului I s-au
înregistrat situa ţii în care inspectorii au afla t despre situaţiile conflictuale din unele unităţi de
înv ăţământ și din presă sau de la părinţi (Școala Bosia – Ungheni, Școala Gimnazială Erbiceni,
Şcoala Gimnazială ”C armen Sy lva” Iași, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași, Lice ul „Petre P.
Carp“ din Ţibăneşti, Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, Şcoala Gimnazială Valea
Seaca, Şcoala Gimnazială Moțca).
Practicarea unui manageme nt cât mai eficient din partea directorilor, o implicare
proactiv ă a consiliilor de administra ţie, dar şi o mai bună cunoaştere a le gislaţiei de către toţi
factorii implicaţi în v iaţa şi activ itatea şcolii, ar conduce la diminuarea semnif icativă a numărului
de sesizări/petiţii/reclamaţii dar şi a cte de v iolenţă sau dev ieri com portame ntale și atitudinale.
În perioada 16-17 noiembrie 2015, Inspectoratul Școlar J udețean Iași a organizat ședințe
de monitorizare a activității manageriale și educaționale, în cadrul că rora au fost prezentate
constată ri și re comandă ri pe baza inspecțiilor tematice, aspe cte refe ritoare la simularea
examenelor naționale, măsuri de sigura nță pe ntru elev i și personalul școlii, comisia de etică,
comisia de integritate, abandonul școla r, probleme specifice fiecărui nivel de învățământ și tip
de unitate. O atenție deosebită a fost acordată activ ităților și etapelor necesa re realizării
proiectului planului de școla rizare, încadrării în numă rul de posturi didactice și ne didactice.
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Iași are rolul de a acorda
consultanță priv ind orga nizarea și desfășurarea procesului de învățământ, management și
dezv oltare instituțională, asigurarea și evaluarea calității educație i, comunicarea cu factori de
decizie și comunitatea locală.
În semestrul I al anului școlar 2015-2016, activ itatea C onsiliului Consultativ al
Inspectoratului Școlar Județean Iași a constat în aborda rea unor teme de inte res general la
niv elul județului Iași:
• Repere, v alori şi provocări ale educaţie i ieşe ne. Perspective europene şi soluţii
regionale;
• Învăţământul profesional şi tehnologic în societatea cunoaşterii. Re configură ri,
aspiraţii, dificultăţi;
• Educaţia, cultura şi f ormarea pentru v iață și profesie ;
• Rolul psihologie i şi al pe dagogiei într-un demers educaţional complex şi individualizat.
Pentru compartimentul management instituțional prioritățile sta bilite prin docume ntele
programa tice a le Inspectoratului Școlar J udețean Iași constituie ancore, dar și vectori ai
activ ității, prin im plica rea tuturor inspectorilor în abordarea educației pe toate paliere le sale.
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Program e județene de completare a studiilor obligatorii
Programul ”A doua şansă”
Programul ”A doua şansă” (A DS) oferă persoanelor care au pă răsit timpuriu școala și
nu au finalizat înv ăţământul obligatoriu posibilita tea continuării şi finalizării studiilor. Programul
vine în întâmpinarea unei probleme cu care se conf runtă în principal comunităţile defav orizate:
existenţa unui număr ma re de persoane care au depăşit vârsta legală de şcolarizare fără să fi
reuşit să finalize ze înv ăţământul obligatoriu.
Unităţile de înv ăţământ interesa te pot înfiinţa clase în Programul „A doua şa nsă” - cu
av izul inspectoratului şcolar judeţea n.
Elem ente specifice ale programului sunt:
flexibilitate
curriculum modular
evaluarea competenţelor dobândite anterior (pe căi formale, non-formale şi informale )
asigurarea unui program de pre gătire indiv idualizat în f uncţie de aspiraţiile elevilor şi de
nev oile de dezvoltare economico-socială a com unităţii.
Programul ”A doua şansă” învăţământ prim ar are ca scop sprijinirea copiilor/
tinerilor/ adulţilor pentru recupera rea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu
au finalizat a cest niv el de studii și care a u depăşit cu cel puţin 4 ani v ârsta de şcola rizare
corespunzătoare clase i. În cadrul programului, învăţământul primar poate fi pa rcurs în doi ani.
Durata de şcolarizare se poate micşora sau mări pentru fiecare elev în parte, în funcţie de
competenţe le dov edite în domeniul educaţiei de bază.
Program ul ”A doua şansă” învăţământ primar
Nr.
crt.

Şcoala/locaţia

Nr.
grupe

Nr.
cursanţi/gr
upă
13- gr. A

2
14- gr. B

Liceul Tehnologic
Economic „V.
Madgear u” Iaşi

1

1

13

1

13

1

12

1

17

Locația Sodomeni
Locația Răducăneni

2
3

Școala
Gimnazială
Nr. 41 Iași
Școala
Grajduri

2

13- gr. A

1

12

2
3
6
2
3
2
4
3
5
4
8
1
4

Sursa de
finanţare

Cursanți de
etnie
rroma

M.E.N.C.Ș

13

POSDRU

23

10
ID 15302 5
14

M.E.N.C.Ș

10

M.E.N.C.Ș

15

POSDRU/18 1/2
.2/S/ 15449 7

8

III

Gimnazială
20

II
III
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I

12- gr. B

1

I
II
III
IV
I

Nr.
cursanţi/niv
el
13
3
6
5
8

Nivelul

I
II
III
IV
I
II
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1
5
7
7
1
1

Nr.
crt.

Şcoala/locaţia

Nr.
grupe

Nr.
cursanţi/gr
upă

Școala Gimnazială
Larga Jijia

1

5

Școala Gimnazială
Sodome ni/ Broșteni

1

16

6

Școala Gimnazială
”Petru Rareș” Hîrlău

2

12
12

7

Școala Gimnazială
Cârjoaia

1

8

Școala Gimnazială
Crucea

2

Școala Gimnazială
Pîrcovaci

2

4

9

10

11

12

Școala Gimnazială
Ciortești
Școala Gimnazială
Lunca Cetățuii/
Zanea

Școala Gimnazială
„Al. I. Cuza”
Podu Iloaiei

III
IV

Nr.
cursanţi/niv
el
5
5

I

5

III

7

I

16

I

12

III

12

I

7

II
IV
II
IV

6
6
6
8

I

18

II

6

III

2

I

5

IV

7

Nivelul

12

7

12
14

24

0,13

2

1

12

Sursa de
finanţare

POSDRU
181/2 .2/S/
1515 74

M.E.N.C.Ș

Cursanți de
etnie
rroma

0

15

POSDRU/
181/2 .2/S/
1550 51

24

POSDRU/
181/2 .2/S/
1515 74

0

POSDRU
ID 15157 4
POSDRU
ID 15360 4

24

POSDRU/
181/2 .2/S/
1550 51

24

POSDRU/
181/2 .2/S/
1523 03

0

POSDRU/
181/2 .2/S/
1515 74

12

1

12

I

12

POSDRU/
181/2 .2/S/ 1
5396 2

12

2

30

I
II
III
IV

4
11
9
6

POSDRU/
181/2 .2/S/
1525 27

30

Programul ”A doua şansă” învăţăm ânt secundar inferior are drept scop sprijinire a
persoanelor cu v ârsta de peste 14 ani care nu au finalizat înv ăţământul gimnazial, astfe l încât
acestea să îşi poată completa şi f inaliza educaţia de bază din cadrul înv ăţământului obligatoriu,
precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calif icări profesionale într-un anumit domeniu.
Şcolarizarea în cadrul Programului A doua şansă pentru înv ăţământul se cundar inferior, se
desfăşoară pe durata standa rd de 4 ani, prin cursuri organizate să ptămânal, îmbinând
pregătirea în domeniul educaţiei de bază cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale.
Programul are o durată flexibilă. Durata standard de şcolarizare se poate micşora pentru
fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele demonstrate atât în domeniul educaţiei de
bază, cât şi în cel al pregătirii profe sionale. În condiţiile în care elev ul nu reuşe şte să
achiziţioneze şi să demonstreze toate competenţele nece sare, în domeniul educaţie i de bază
şi/sa u în domeniul pre gătirii profesionale, el poa te beneficia de sprijin suplimenta r, pe durata
standard a programului sau prin prelungirea acestuia.
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Programul ”A doua şansă” învăţământ secundar inferior
Nr.
crt.

Şcoala/locaţia

Nr.
grupe

Nr.
cursanţi/
grupă

1

Școala
Gimnazială
Gâștești-Pașcani

1

14

2

Școala
Gimnazială „I.
Neculce” Iași

3

4

Liceul
Tehnologic
Economic „Virgil
Madgear u” Iaşi

Școala
Gimnazială
Chicerea –
Locația Goruni

3

3

Modul
ul

Nr.
cursanţi/
modul

II

11

III

3

25- gr. A

I

25

21- gr. B

II

21

16- gr. C

III

16

14- gr. A

I

14

8- gr. B

II

8

13- gr. C

III

7

IV

6

15- gr. A

I

15

15- gr. B

II

15

2

Calificarea,
meseria
cursanţilor
Ospătar,
(chelner)
vânzător
în
unitățile
de
alimentație
publică
Ospătar,
(chelner)
vânzător
în
unitățile
de
alimentație
publică

Sursa de
finanţare

Cursanți
de etnie
rroma

M.E.N.C.Ș

0

M.E.N.C.Ș

27

Ospătar,
(chelner)
vânzător
în
unitățile
de
alimentație
publică

M.E.N.C.Ș

8

Ospătar,
(chelner)
vânzător
în
unitățile
de
alimentație
publică

M.E.N.C.Ș

30

Ospătar
(chelner)
vânzător în
unităţi de
alimentaţie

M.E.N.C.Ș

0

M.E.N.C.Ș

17

POSDRU/181/2
.2/S/1636 49

8

5

Colegiul Tehnic
„ I. C.
Ştefănescu” Iaşi

1

17

IV

17

6

Școala
Gimnazială
Sodome ni

1

17

I

17

7

Colegiul Tehnic
,,D . Leonida,,
Iași

16

I

16

2
9

II

9

8

Școala
Gimnazială,
Golăiești

1

11

II

11

_

9

Școala
Gimnazială
Ciortești

0,73

11

I
II

2
9

_

2

47

I

24
23

1

23

II

23

2

30

I

30

10

Școala
Gimnazială „Al.
I. Cuza”
Podu Iloaiei

194

_

Lucrător în
electrotehnică

POSDRU/181/2
.2/S/1544 97

POSDRU/181/2
.2/S/1523 03

POSDRU/181/2
.2/S/1525 27
_
POSDRU
/181/2.2/S/132
996

0

0

38
18
26

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

Consideraţii generale

•

•

•
•

•

La niv elul sistemului de învăţământ special şi special integrat al judeţului Iaşi se
realizează recupera rea psihopedagogică şi e ducaţională a elev ilor cu următoarele tipuri de
deficienţe /dizabilităţi: mintală, motorie şi neuromotorie, senzorială – de auz şi de v ăz,
deficienţe asociate. În unităţile de înv ăţământ spe cial şi spe cial integrat se de sfăşoară form e
de educaţie şcola ră dife renţiată, adaptată prin me tode şi tehnici de intevenţie specifice pe
domenii de de zvoltare destinate elev ilor cu ce rinţe educaţionale speciale.
Preocuparea echipei manageriale constă în identificarea activităţilor relev ante care
contribuie la îmbunătăţirea şi optimizarea activ ităţii te rapeutic-recuperatorii la copilul cu C ES
și ra diografia lacunelor care pot crea disfuncționalități în sistemul de înv ăţământul special şi
special integra t, în vederea stabilirii măsurilor ameliorative.
În anul şcola r 2015-2016, sistemul de învăţământ special şi special integra t ieşean a
asigurat:
Şcolarizarea unui număr de 1450 de pre şcola ri şi elev i cu deficienţă moderată şi
sev eră/asociată – mentală, locomotorie şi neurom otorie, se nzorial-a uditiv ă şi vizuală – în 6
unităţi de înv ăţământ special
Şcolarizarea unui număr de 89 de persoane priv ate de libertate, afla te în sistemul
penitenciar – niv el prima r şi gim nazial – în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 41, Iaşi din
Penitenciarul Iaşi
Şcolarizarea la domiciliu a unui numă r de 48 e lev i cu grad de ha ndica p grav, nedeplasabili
A sigurarea serviciilor de sprijin educaţional pentru un număr de 402 preşcolari/elevi cu
cerințe educaționa le speciale integraţi indiv idual/ în grupuri mici în 29 unităţi şcolare
integratoare de niv el preşcolar, prima r şi gimnazial
Integrarea şcolară a unui număr de 802 elev i cu cerinţe educaţionale speciale în unități de
învățământ de masă

Obiective ur m ărite
• Dezv oltarea capa cităţii unităţilor de învăţământ special şi special integrat în ceea ce priveşte
asigurarea şi evaluarea calită ţii se rv iciilor educaţionale oferite
• A sigurarea accesului copiilor/ tine rilor la serv icii educaţionale de calitate
• C reşterea calităţii procesului de predare -înv ăţare-ev aluare şi terapeutic-recupera tor
asigurate în unităţile de înv ăţământ special şi spe cial integrat
• Încurajarea de zv oltării profesionale continue a personalului şcolilor prin participa rea la
programe de forma re continuă, proiecte europene etc
• Promov area educaţiei speciale, a educaţiei incluzive şi a serv iciilor te rapeutic-recuperatorii
pentru copiii / elev ii cu cerințe educa ţionale speciale
• Dezv oltarea relaţiilor şcolii cu comunitatea şi părinţii (activ ităţi de implicare a părinţilor în
v iaţa şcolii, acţiuni de educaţie a pă rinţilor etc)
• Încurajarea şi dezv oltarea creativ ităţii elev ilor prin activ ităţi educativ e şi extracurriculare ;
• A decv area ofertelor educaţionale ale unită ţilor de învăţământ special la nevoile de serv icii de
asistenţă specializată e xistente la niv elul comunităţii locale
• Eficientizarea managementului educa ţional din perspectiv a creşterii autonomiei instituţiilor
de înv ăţământ special şi specia l integrat
• Eficientizarea formării continue a cadrelor didactice din sistem ul de înv ăţământ special şi
special integra t

Activităţi / evenimente importante
Proiecte internaţionale şi naţionale:
• Building a bridge for a successful career (proie ct ERASMUS+) – 43 de elevi din clasele a IX-

a/a X-a v or participa la stagii de pregă tire practică, în perioada 5-19 martie 2016 la agenţi
economici din Germania şi Italia
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• 35TUSEM@SCHOO LS.EUU35T (Sustainable Energy Management @ Schools in Europe),
parteneriat strategic la care participă 50 elev i din clasele a XI-a
• School&Work Project (proiect Erasmus+ ), partener: F undaţia EuroED Iaşi (C olegiul Tehnic
,,Ion Holban” Iaşi)
• Realizarea dimensiunii europene a școlii prin integrarea de modele europene în școlarizare a
copilului cu dizabilități (proiect Erasmus+) prin care un număr de 24 cadre didactice a u
participat la cursuri de forma re în noi metode și tehnici de intervenție educațională și
terapeutică în Italia, Spania și F inlanda
• A utistic sun (proie ct Erasmus+ ) în parte neriat cu Turcia, Letonia și Spania, prin ca re un
număr de 7 specialiști din Turcia au efectuat stagiu de practică timp de șapte zile în
România
• Proiectul Artterapie pe ntru specialii de Pașcani, finanţat de F undaţia Pentru Comunitate şi
MOL România, constând în e xtinderea cabinetului de artterapie prin tehnica olăritului și
modelajului, preprofe sionalizarea elevilor prin te hnica olăritului (Şcoala Gimnazială Specială
Paşcani)
• Proiectul eTw inning A C hurch, a Mosque, a Sy nagogue… and culture, în parte neriat cu şcoli
din Turcia şi Polonia
• Programul de inte rvenţie timpurie, derulat în pa rtene riat cu F undaţia Sense Internationa l
Romania, Spitalul Clinic de O bstetrică-Gine cologie ”Cuza V oda" Iaşi, Spitalul C linic de
Recupera re Iaşi, D.G.A.S.P.C. Iaşi şi I.S.J. Iaşi, în cadrul căruia funcţionează Centrul de

sprijin pe ntru inte rv enţie timpurie

• Proiectul Sunetul lutului, în colaborare cu Asociația Ascultă viața, constând în realizarea unui
atelier de olă rit, proiect finanța t de F undaţia Pentru Comunitate şi MO L România
• Proiectul Salinote rapia, realizat în parteneriat cu Organiza ţia Sense Internationa l Romania ,
care include a ctiv ităţi de stimula re multisenzoria lă a copiilor cu surdocecitate şi deficienţe
senzoria le multiple prin tera pie cu sare
• Proiectul Hidroterapia rea lizat în partene riat cu O rganizaţia Sense International Romania ,
S.C . Profesmed S.R.L., Piscina “Union” Iaşi, Liceul „Moldov a” Târgu F rumos, în v ederea
stimulării multisenzoriale a copiilor cu surdocecitate şi deficie nţe senzoria le multiple prin
terapie acvatică (Liceul Tehnologic Specia l “V asile Pav elcu” Iaşi)
• A ctiv e A gainst Discrimination – în pe rioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2015, două cadre
didactice ale Liceului Special ”Moldov a” din Tg.F rumos, împreună cu un elev din clasa a XIIa au participat la Krzy zow a, în Polonia, la proiectul inițiat de F undația A syris, Tîrgu F rumos
(Liceul Specia l „Moldov a” Tg. F rumos)
• alte proie cte internaționale : Not Only F air Play (în parteneria t cu F undația EuroEd Iași) Elearning from English (în partene riat cu F undația EuroEd Iași), Media v oices 4 special teens
(Voci media pentru adolescenți speciali, A dolescenții și hobby-urile lor), 50TTeens&hobbies –
a colorfulworld50T – pa rteneriat internaționa l AC ES (Şcoala Gimnazială Specială ”Constantin
Păunescu” Iaşi), C entrul de Voluntariat Târgu F rumos, finanța t prin fonduri ale guv ernului
norv egian, în v aloare de 36000 euro

Treb uie spu s c ă nu mero și elevi ai școlilor sp eciale s-au implic at în concur suri la
nivel județean și r egion al, obținând pr emii și men țiuni.
Aspecte pozitive
• Realizarea campaniei Zilele înv ăţământului special şi special integra t, ediția a III-a, în
scopul promov ării şi susţinerii drepturilor pe rsoanelor cu diza bilităţi
• Includerea în oferta de formare a C asei C orpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi a cursurilor
pe problematica înv ățământului special: General şi spe cific în educaţia copiilor cu autism
şi ADHD, Strategii de dife renţiere şi indiv idualiza re la cla să pentru copilul cu C ES integrat,
F ormarea cadrelor didactice de butante în psihopedagogie și didactică gene rală, la care
pot participa cadrele didatice din înv ățământul special și special integrat
• Realizarea ghidurilor pentru cadre dida ctice și părinți: Disle xia – ce trebuie să știți despre
copilul disle xic – ghid pentru ca drele didactice și Dislexia – ce trebuie să știți despre
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copilul disle xic – ghid pentru părinți de către spe cialiștii implicați în echipa proie ctului
Erasmus+, Hidden stars, proiect derulat în cadrul Inspe ctoratului Școlar Jude țean Iași
• Preocuparea şcolilor spe ciale de a accesa fonduri e xtrabuge tare prin proiecte ERA SMUS
+, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi schimburi de experienţe pentru elev i şi
profesori, prin depunerea a 2 aplicații (Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iaşi)
• Implementarea proiectului cu finanța re externă A rtterapie pentru specialii de Pașcani,
prin ca re s-a e xtins activ itatea cabinetului de olă rit, proiect fina nțat de MOL România și
F undația Pentru C omunitate Cluj (prin ace st proie ct s-a înfiinţat un Cerc de Artterapie
av izat de I.S.J. Iaşi şi au fost ela borate programe pe ntru disciplinele opţionale în
domeniu, ca o f ormă de preprofesiona lizare a e lev ilor cu CES)
• Implementarea proiectului european ERA SMUS+ intitulat Realizarea dimensiunii

europene a școlii prin integrarea de m odele e uropene în școla rizarea copilului cu
dizabilități, prin care un număr de 24 de cadre dida ctice au urmat cursuri de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

perfecționare în Italia, Spania și F inlanda (în cadrul proiectului, 28 de ca dre didactice au
urmat cursuri de limba engle ză)
Elaborarea și aproba rea în C alendarul A ctivităților Educativ e Județene a două proiecte
educative: Concursul de desen Primăvara în culoare, ediţia a VI-a și concursul Cupa
Primăv erii la tenis de masă, ediția a V III-a
Elaborarea a două proiecte educative propuse pe ntru a fi incluse în Calendarul
A ctiv ităților Educativ e Regionale: concursul județean de de sen Iarna v eselă, ediţia a V IIa și organizarea unui simpozion științific în parteneria t cu I.S.J. Iași, Univ ersitatea ”A l.I.
C uza” Iași, Liceul Tehnologic Special „Trinita s” Tîrgu F rumos și șapte școli din regiunea
Moldov a, simpozion care se va desfăşura pe parcursul a trei zile (Şcoala Gimnazială
Specială Paşcani)
Îmbunătățirea calității a ctului didactic și terapeutic prin dezv oltarea de noi terapii și
cabinte / la boratoa re, integra rea de noi metode şi te hnici educaţionale şi terapeutice
învăţate în spaţiul european: EF T (tehnici de integra re emoţională), stimularea
multisenzorială, metacogniţia etc.
F uncționarea C entrului de sprijin pentru inte rv enţie timpurie organizat în cadrul
Programului de inte rv enţie timpurie, în partene riat cu F undaţia Sense International
Romania, Spitalul C linic de Obstetric-Ginecologie ”Cuza V oda" Iaşi, Spitalul C linic de
Recupera re Iaşi, D.G.A.S.P.C. Iaşi şi I.S.J. Iaşi, în cadrul că ruia be neficiază de serviciile
de stimulare m ultise nzorială, kinetote rapie şi consilierea familiei un număr de 13 copii cu
v ârste cuprinse între 6 luni şi 3 ani
Multiplicarea e xperiențelor pozitiv e de terapie prin olărit prin amenajarea unui atelier de
olărit prin proiectul Sunetul lutului, în cola bora re cu Asociația A scultă v iața, proiect
finanțat de Fundaţia Pentru C omunitate şi MO L România
Îmbunătăţirea practicilor e ducaţionale curente prin v alorificarea dotările disponibile la
nivelul şcolii (tablele multimedia şi te hnologiile SMA RT, echipamentele din dotarea
atelierelor școlare etc.)
Menţinerea numărului ofe rtelor de producţie pentru dezv oltarea componentei de
profesionaliza re a elevilor în atelie rele şcolare şi obţinerea v eniturilor proprii (ateliere le de
mecanică, tâmplărie şi laboratoarele de alimentaţie publică) (Liceul Tehnologic Special
”V asile Pav elcu” Iași)
A menajarea și dotarea în școlile spe ciale a camerelor de stimula re multisenzorială care
permit div ersifica rea tehnicilor de te rapie și interv enție pentru re cupe rarea
preşcolarilor/elevilor cu deficienţe mintale şi/sa u asociate
Preocuparea şcolilor speciale de a accesa fonduri e xtrabugetare prin proiecte de
finanţare cu fonduri structurale pentru îmbunătățirea bazei materiale și schimburi de
experiențe pentru profesori
Mediatizarea activităţilor desfăşurate în v ederea conştientizării şi sensibilizării comunităţii
privind problematica pe rsoane lor cu dizabilităţi
Implicarea unui număr de aproximativ 80 de şcoli la niv elul judeţului Iaşi în programele
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară care promov ează voluntariatul (campa nia
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socială Saptămâna legume lor și fructelor donate și campa nia Un da r, un zâmbet, o
bucurie)
• A meliorarea percepţiei socia le asupra persoa nelor priv ate de libertate prin e xpunerea în
comunita te a unor produse realizate de elevi
• Reducerea te nsiunilor specif ice mediului ca rceral prin implicarea elev ilor în a ctivităţi
educative (Şcoala Gimnazială nr. 41 Iași)
• Integrarea şi menţinerea în cole ctivele şcolare ale şcolilor de masă a unui număr de de
peste 200 elev i care au tulbură ri asociate – hiperactiv itate şi deficit de atenţie (A DHD),
tulburări din spectrul autist, Sindrom Dow n, patologie psihiatrică – cu serv icii de
consiliere psihopedagogică şi sprijin educaţional
• A ccentuarea dimensiunii formative a activităţilor extracurriculare/extraşcolare,
v izând formarea autonom iei personale şi sociale la copilul cu CES, m odelarea
unui com portam ent civic activ şi crearea unui sistem propriu de v alori şi atitudini
pozitiv e (educaţia pentru sănăta te, pentru protecţia şi conse rvarea mediului, cultură
civ ică etc.)
• Îmbunătăţirea strate giei didactice prin utilizarea metodelor de lucru difereţiat la nivelul
clasei, folosirea mijloacelor audio-v ideo, tehnici inte ractiv e, utilizarea computerului,
precum şi preocuparea permane ntă a cadrelor didactice pentru dezv oltarea abilităţilor de
v iaţă independentă a elevilor cu C ES
• Eficientizarea comunicării cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Protecţia C opilului
Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi prin încheierea unor protocoale de colabora re între şcolile
speciale şi instituţiile care a sigură măsurile de protecţie socială pentru copii cu CES
PROIECT E EUROPENE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

Argum ent
C alitatea educației este dată de o transforma re inov atoare, căutâ ndu-se în pe rmanență o
div ersificare a funcțiilor școlii în scopul dezv oltării acesteia ca centru de resurse pe ntru elev i și
părinți, dar și pentru ceilalți membri ai com unității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izv orî
din educație, aceasta av ând mijloacele și forța de a instrui și educa ge nerații mobile și activ e,
bine înze strate din punct de v edere intelectual, capabile să depășea scă inerția unui mediu social
refracta r, în care se resimt încă note acce ntuate de prejudecată și discrimina re. Dimensiunea
europeană a educației este reflecta rea unei realități ca re e xercită presiuni, dete rminându-ne să
întreprindem măsuri pentru a -i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la prov ocările
lumii contempora ne. Proiectele școlare e uropene au ca scop îmbunătățirea calității și
consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea înv ățării limbilor străine și a
cooperă rii transna ționale între școli, promov area conștiinței interculturale și a inov ației în ceea
ce priv ește metodele peda gogice și tehnicile informaționa le.

Obiective
1. A sigurarea de consilie re unităţilor şcolare în domeniul realizării și implementării
proiectelor europe ne
2. Încurajarea ca drelor dida ctice să participe la m obilită ţi de formare profesională
3. Implicarea I.S.J. şi a unităţilor şcolare în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din
spaţiul europea n; stimularea școlilor din mediul rural să aplice pentru proie cte europene
4. A sigurarea calită ții și ef icienței activităților de predare-înv ățare în clasă prin instrumentele
oferite de proiectele europene
5. F ocalizarea demersurilor educaționale pe forma rea com petențelor cheie la elev i

Activităţi realizate
Pentru atingerea obiectiv ului 1 – Asigurarea de consilie re unităţilor şcolare în domeniul
realizării și implementării proie ctelor europe ne pe parcursul semestrului I au fost organizate și
desfășura te activ ități v ariate, cu relevanță pentru grupul țintă v izat, astfel:

a) A ctiv ităţi de informare:
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•

informarea zilnică a grupului de discuţii 35TUeuroprojectis@y ahoogroups.comU35T – a dresa t
responsabililor cu proiectele e uropene din şcoli – despre oportunităţile de formare ,
colaborare, acce sare de fonduri, de la surse de ma ximă credibilitate : A .N.P.C.D.E.F .P.,
Serv iciul Eurodesk, portalul F onduri structurale, portalul eTw inning, portalul e uropean pentru
cursuri de formare KA 1: 35TUhttp://w ww .schooleducationgateway .eu/U35T, promovarea
concursurilor de profil: Euroscola, Tine rii dezbat, Made for Europe, Școală Europea nă și
coordonarea școlilor pentru înscrie rea la aceste competiții ce contribuie la formarea ,
dezv oltarea şi exe rsarea competenţe lor şi atitudinilor social-civ ice, democratice, ne cesare
tinerei ge neraţii pentru pa rticiparea activ ă la v iaţa socială.

b) A ctiv ităţi de formare
În semestrul I al acestui an școla r s-au desfășurat 5 sesiuni de forma re în domeniul
colaborării europe ne și al scrierii proiectelor Erasmus+ astfel:
• C entrul național de suport al acțiunii eTw inning în România (NSS) și Institutul de Știinte
ale Educației au orga nizat în perioada 22-24 octom brie 2015, la București, un seminar de
formare dedicat directorilor de instituții de înv ățământ preuniv ersitar din România. Din
Iași au fost selectați 4 participa nți – dire ctori la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18,
Liceul Teoretic “Lască r Rosetti” Răducăneni, Colegiul Național de Artă “O . Băncilă”,
Școala Gimnazială “Ion Neculce” Iași – care s-a u familiariza t cu portalul și cu
instrumentele eTw inning, au e xplorat potenția lul proiectelor de cola bora re școlară
utilizând noile tehnologii, din perspectiva managementului școlar
• În perioada 2-4 decembrie 2015, la sediul I.S.J. Iași doi formatori din parte a
A .N.P.C.D.E.F .P. au consiliat 18 pa rticipanți din județul Iași în privința scrierii unor
propuneri de f inanța re relev ante pe componenta Erasmus+ KA1
• În perioa da 13-14 ianua rie 2016, la sediul C .C.D. Iași s-a desafășurat w orkshop-ul de
scrie re proiecte Erasmus+ (KA1) cu suport oferit de I.S.J. Iași pentru ce i 29 de profesori
selectați (din 60 de solicitări e xprimate)
• În perioada 9-10 februarie 2016, la se diul C .C.D. Iași s-a desfășurat w orkshop-ul de
scrie re proiecte Erasmus+ -KA2 (parteneriate strategice) pentru 31 de participanți (din
70 de aplicanți înre gistrați) preponde rent din me diul rural și din școli fără experie nță
europeană. Ei au fost ghidați pentru a reuși o identificare core ctă a nevoilor școlii, a
tipului de parteneriat ade cv at acestor nev oi pre cum și a documentele suport: formularele
de candidatură, Apelul național 2016, Ghidul programului Erasmus+, documente conexe.
• 12-14 februarie 2016, la sediul I.S.J. Iași doi formatori din partea A.N.P.C.D.E.F .P. au
oferit cursul de Dezvoltare Organizațională - Erasmus+ pentru ce le 24 de persoane
selectate (din 51 de ca ndidaturi înregistra te) cu rol decizional în școlile județului

c) A ctiv ităţi de consiliere
• consilierea coordonatorilor de proiecte şi directorilor din unităţile şcolare care au depus
candidaturi în cadrul programului Erasmus+ (KA1) la termenul din 2 februarie 2016.
d) A ctiv ităţi de monitoriza re: în semestrul I au fost desfă șurate 5 monitorizări la proiecte din
apelul Erasmus+ :
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Num e institu ție

Num ăr proiect

Titlu proiect

Colegiul Național de Artă

2014-1-RO-01-

Project-Based on IT in Teaching

“Octav Băncilă”

KA101-0075 1

and Learning

Liceul Tehnologic Economic

2015-1-RO01-

Listen Stories engaged in the

“Virgil Madgearu”

KA201-0151 21

Past - the Second World War

Liceul Tehnologic de

2015-1-RO01-

TRAIning Transversal -

Mecatronică și Automatizări

KA202-0150 84

Sup porting Career Development
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and Research
4.

5.

Liceul Tehnologic “Ion Holban”

2015‐ 1‐RO01‐KA10

Building a bridge for a successful

2‐014 936

career

Școala Gimnazială “George

2015-1-RO01-

Utilizand TIC, devenim profesori

Coșbuc” Iași

KA101-0144 16

mai buni

În fiecare școală există portofoliul cu evidențe asupra com unică rii, atât la niv elul
partene riatului, cât și la nivelul instituției, în format electronic sa u tipă rit. Comunica rea a fost
eficientă nu numai la niv elul parteneriatului tra nsnațional, ci și la nivelul echipei de proie ct din
școală, proiectele f iind im plementate cu re sponsabilitate. A ctiv itățile realizate au respectat
calendarul planificat, desfă șurâ ndu-se în timpul orelor de curs, dar și în afara a cestora, în
concordanță cu obie ctiv ele propuse, majorita tea av ând caracter interdisciplinar. Elev ii s-au
implicat activ în toate e tapele și la toate solicitările, fiind foarte motiv ați și inte resați să-și
îmbunătățea scă competențele cheie și tra nsv ersale, v iziunea asupra școlii și educație i. În fiecare
școală proiectul se înscrie în strategia instituțională și reprezintă un real răspuns la nevoile
școlii, directorul a cordând suport ma xim derulă rii sale în cele mai bune condiții. Proiectele
monitorizate demonstrea ză că au potențial de impact asupra profesorilor, elevilor, instituției
beneficia re, producând schimbări vizibile, în bine, la niv elul comunității locale. Produsele
intelectuale pot fi implementate /utilizate în alte conte xte – de către alți profesori, în alte cla se,
în alte școli sau alte organizații – e xistâ nd indicii cre dibile că metodele și rezultatele din proiect
vor fi menținute și după ce se încheie finanțarea europeană, acestea fiind integrate în sistemul
pedagogic al beneficiarului.
Arii de îmbunătățire: monitorizarea internă și ev aluarea continuă a proiectului.
Obiectivul 2 – Încurajarea cadrelor didactice să pa rticipe la mobilităţi de formare profe sională
este reflectată în activ itățile de diseminare realizate de be neficiarii proie ctelor Erasmus+:
• În perioada 16-18 octombrie 2015, Dorina Marin, profesor la C olegiul Național de A rtă “O .
Băncilă” Iași a participat la Bruxelles la Scientix - 8th Science Projects Workshop at the
F uture C lassroom Lab – proiect indepe ndent coordonat de Europea n Schoolnet ce oferă o
platformă unde factorii de decizie pot regândi strategiile TIC și pe care profe sorii, dire ctorii și
consilierii TIC pot expe rimenta abordări pedagogice inovatoare în me dii de înv ățare fle xibile .
A cesta oferă atât un spațiu re configurabil echipat cu tehnologie state -of-the-a rt , cât și o
sală v irtuală concepută ca o sală de clasă inte ractiv ă pentru a ilustra modul în care un de cor
clasă tra dițională poate utiliza tehnologia pentru a spori interactivitatea și pa rticipare a
elev ilor
• Şcoala Gimnazială Lunca Paşcani a fost reprezentată de 3 profesori la cursul de formare

How to motiv ate students to finalize their compulsory education. Innov ativ e teaching and
learning methods for re ducing school leav ing in a learning socie ty, desfăşurat în perioada 17 noiembrie 2015, în O landa, la A ssen. Cursul a oferit un prilej de a face schimb de bune
practici cu ce ilalți participanți din Estonia, Spania, Polonia și Malta, dar și de asimilare de noi
informații lega te de metode de determinare a elev ilor de a nu pără si şcoala şi de a finaliza
învăţământul obligatoriu. A ctiv ităţile desfăşurate în cadrul cursului de formare au urmă rit
motiv area elevilor în vederea continuă rii studiilor şi reducerii abandonului şcola r, prin
sporirea creativ ităţii şi prin dezv oltarea compete nţelor de comunicare, lingv istice ,
matematice, informatice, muzicale și artistice
• La finalul lunii noiembrie 2015, C armen Zelinschi, directorul Colegiului A gricol ”V . Adamachi”
Iași a fost beneficiara unui grant pentru participarea la un seminar de contact la C openhaga ,
pe tema iniție rii în scrierea unor proiecte de parte neria t strategic Erasmus+, prilej de a
cunoaște parteneri de calitate pentru viitorul proiect pe ca re îl v a depune la te rmenul din 30
martie 2016
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Obiectivul 3 – Implicarea unităţilor şcolare în proie cte de parte neriat cu unităţi similare din
spaţiul e uropean – e ste atins cu succe s, relev ante fiind activitățile multiple, diverse și de impact
derulate.
În perioada 3-7 octombrie 2015, o echipă formată din 7 profesori de la Școala
Gimnazială Lunca Pașcani a pa rticipat la întâlnirea din Polonia, în cadrul proiectului Erasmus+ ,
Once upon an Erasmus Tale (Traditiona l Arts and La nguage s across Europe ).
În perioada 4-10 octombrie 2015, Liceul Teoretic “V asile Alecsandri” Iași a fost
repreze ntat de 5 elev i și 4 profesori din e chipa de proiect la a doua activitate de pre dareînv ățare din cadrul proie ctului Erasmus+ intitulat Sustainability :Towards the A ppreciation of
Resource s. Întâlnirea de proiect a avut loc la Liceul ISOV Meslekiv e Teknik Anadolu Lise si din
Istanbul, Turcia și a constat în activități interactive. Elev ii echipei de proie ct au primit premiul
Cele mai bune competențe de com unica re în lim ba engleză. În perioada 4-6 noiembrie, Liceul
Teoretic “V asile A lecsandri” Iași a fost reprezentat de patru profesori la Liceul “C. N. Ledoux”
din Les-Pav illons-sous-Bois, Paris, la a doua întâlnire transnațională din cadrul aceluiași proiect.
În perioada 20-25 octombrie 2015, două cadre dida ctice de la Școala Gimnazială Grajduri
au participat la A lmada, în Portugalia, la cea de a patra întâlnire a proiectului Erasmus+ intitulat
The Healthier – The Happier, unde au av ut loc w ork-shop-uri, a ctiv ități de evaluare, dar și
activ ități de cunoaște re a orizontului local, orga nizate sub forma unui joc peddy paper, la care
profesorii, dar ma i ales elev ii au participat cu multă place re și interes.
În perioada 25-29 octombrie 2015, patru profesori ai Școlii Gimnaziale “Otilia C azimir”
Iaşi au participat la a treia întâlnire din cadrul proiectului Erasmus+ intitulat EURopes in School
Education – Imaginativ e Lessons across the Curriculum, ce are ca obie ctive: realizarea
schimbului de bune practici cu privire la modul de aborda re interdisciplinar al conţinuturilor
programe lor şcolare din tările partenere, elaborarea une i structuri de proiect dida ctic pentru
lecţiile interdisciplinare, precum și îmbunătăţirea competenţe lor de utiliza re a limbilor străine,
digitale şi inte rculturale.
În perioada 26-30 octombrie 2015, doi profe sori de la Colegiul Tehnic de Electronică și
Telelcomunicații "Gheorghe Mârzescu" Iași au participat în Finlanda, la Joensuu și la O utokumpu
la reuniunea proiectului ERASMUS + intitulat DIG IT-Digital Storytelling meets the world of
work. În timpul ace stei reuniuni a u pa rticipat la worshop-ul Story digitall s, au v izitat locuri de
muncă și au realizat o pov este digitală. Proiectul DIG IT îi v a încuraja pe elev i să înv ețe, să
studieze și să cunoască mai bine meseriile alese prin vizitarea unor posibile locuri de muncă în
context european.
În perioada 29 octombrie - 3 noiembrie 2015, echipa de manageme nt a proiectului de
educație școla ră SPER (Strategii inov atoare pentru educarea e levilor priv ind utilizarea eficientă a
resurselor regenerabile) de la Colegiul Național “G. Ibrăileanu” a participat la întâlnirea de
proiect din Sant Joan d'A lacant, în Spania. Proiectul se bazează pe strate gia Europa 2020 pentru
o economie inte ligentă și dura bilă și se conce ntrează pe coope rarea între școlile europene
partene re în că utarea metodelor nonformale și strategiilor inovative de educa re și formare a
elev ilor în acest dome niu.
În luna noiembrie 2015 a fost semnată CONVENŢIA DE COOPERARE INTERNAŢIONA LĂ
între Inspe ctoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Institutul de Știinţe ale Educaţiei din C hișinău,
Republica Moldov a. Scopul cooperării este promovarea, intensif icarea şi perfecţiona rea niv elului
ştiinţific şi profe sional al celor două instituţii, promov area reformelor educaţionale şi schimbul
de experienţă pe teme educaţionale. C onv enţia de colaborare între cele două instituţii priveşte
cerceta rea în dome niul științelor educației, formarea continuă și dezvoltarea profesională a
personalului didactic și de cercetare în domeniul disciplinelor de studiu preuniversitar.
În cadrul acestei conv enţii au av ut loc, în primul semestru al anului şcolar 2015-2016,
participări comune la proiecte inte rnaţionale de cooperare instituţională prin cele trei întâlniri de
studii, traininguri pe teme geograf ice şi de didactică geografică, organizate de cele două
instituţii partene re, desfăşurate la C hişinău:
Workshop-ul inte rnațional din ca drul Conferinței Didactice de la Cluj-Napoca, Experiențe de
succe s în pre darea Geografiei, derulat în ziua de 26 octombrie 2015, la Chişinău, la care a
participat Mihaela Lesenciuc, inspector școlar
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Trainingul Școala altfel, derulat în ziua de 30 noiembrie 2015, cu pa rticiparea Cătălinei Holic,
director la Şcoala Gimnazială ”Otilia C azimir” Iaşi şi a Irinei Lupu, dire ctor la Şcoala
Gimnazială ”A ron V odă”, A roneanu
Trainingul Predarea integrată la lecțiile de geografie, derulat în ziua de 20 decembrie 2015,
la care a participa t Cornel C arpen, director la Liceul Tehnologic Economic ”V irgil Madgearu”
Iaşi
Manifestările geografice din cadrul a cestei conv enţii bilaterale v or continua, atât la Iaşi,
cât şi la Chişinău.
Obiectivul 4 – Asigurarea calității și eficienței activ ităților de preda re-înv ățare în clasă prin
instrumentele oferite de proiectele europene este bine rea lizat prin im plica rea atât a școlilor cu
experiență, cât și a școlilor cu mai puțină experiență în domeniu:
În perioada 7-11 septem brie 2015, o echipă de la C olegiul Național ”G. Ibrăileanu” Iași a
participat la lice ul partene r din V arna, Bulgaria la a ctiv itatea de învățare Utilizarea metodelor
non-formale de predare/înv ățare în context europea n din cadrul proiectului Forum Theatre - a
learnin g instrument for education, proiect pe care îl coordonează în perioada 2014-2016.
În ziua de 6 octombrie 2015, Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu” Iași a organizat o
activ itate demonstrativ ă în cadrul proiectului JO BS (JOB Orientation – training in business and
schools), proiect demarat în baza acordului-ca dru încheiat între Consiliul Federal Elv ețian şi
Guv ernul Românei referitor la impleme ntarea Programului de cooperare româno-elv eţiană. La
ora demonstrativ ă JO BS au participa t reprezenta nți ai inspectoratelor școlare jude țene im plicate
în proie ct, reprezentantul Universității Pedagogice din Zurich, mana gerul proiectului JOBS,
coordonatorul C .N.D.Î.P.T. pentru regiunea Nord-Est, coordonatori ai proiectelor JO BS din
regiunea Nord-Est, dire ctorii Școlii Gimnaziale ,,Ion Simionescu” Iași, precum și
directorii Liceului Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” Iași. Proie ctul este derulat de către Universitatea
Pedagogică din Zurich, Elveţia, în cooperare cu Ministe rul Educației Naționale și Cercetării
Științifice şi C entrul Național pentru Dezv oltarea Înv ățământului Profesional şi Tehnic, av ând
drept obiectiv introduce rea în şcolile din România a unei noi abordări, transcurriculare, în
sprijinul orie ntării şi consilie rii profesionale a elev ilor.
Obiectiv ul JO BS constă în pregătirea elev ilor din România, aflați în ultimii ani de gimna ziu și
primii ani de înv ățământ tehnic pentru:
- dobândirea unor competențe și abilități utile de v iață;
- obține rea unei percepții realiste privind oportunitățile de pe piața muncii din re giunea lor;
- luarea unei decizii privind educația lor v iitoare și carie ra lor profe sională.
Programul implementat în ace st an și în Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu” este primul de
acest ge n din ța ră și v izează introducerea unei noi abordări tra nscurriculare, prin folosirea unor
metode adecv ate de predare-învățare (învățarea bazată pe sarcini) și cu ajutorul unei serii de 7
manuale pentru elev i. Proiectul se v a derula în pe rioada se ptembrie 2015 - iunie 2016 și v izează
integra rea elementelor JO BS în orienta rea profe sională a elev ilor, sub îndrumarea echipe i JOBS.
În perioada 30.11.2015 – 04.12.2015 a av ut loc în orașul Poznan din Polonia prima
reuniune de lucru a celor 10 elev i și 2 profesori de la Liceul Tehnologic Economic de Turism,
Iași, în cadrul proie ctului Erasmus+ intitulat C ooperarea dintre școlile europene în v ederea

creării, aplicării și diseminării resurselor educaționale deschise prin folosirea tehnologiilor
informației și com unicării. Obiectiv ul principal al proie ctului este folosirea tehnologiei în cadrul
curriculum-ului, cu scopul de a dezv olta elev ilor competențe și abilități ne cesare se colului XXI,
într-un mod eficient și creativ , fapt pentru care programul a inclus ate liere de lucru în care s-au
creat documentare în iMovie, iar echipa din Româ nia a oferit o sesiune de formare Glogster
pentru e lev ii și profesorii din echipa transnațională.

Reuniuni de proiect la Iași
În perioada 15-22 se ptembrie 2015, Lice ul Tehnologic Economic „V irgil Madgearu” Iaşi a
fost gazda unui curs de gastronom ie şi artă culinară. Cursul a fost susţinut de C hef Ziad Atiy a,
cu nume roase premii câştigate la diferite com petiţii internaţionale, iar la ev eniment au participat
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11 cursanţi ai C olegiului de gastronom ie Z. Atiy a Group Israeli C hef A ssociation şi 11 elev i ai
liceului de la specializarea Tehnician în gastronomie, sprijiniţi de maiştrii de instruire pra ctică şi
de profe sorii de specia litate. Stagiul de pregă tire profe sională susţinut în limba engleză de C hef
Ziad Atiy aa avut o componentă te oretică, prin prezentarea unor noţiuni ge nerale şi specifice din
domeniul ga stronomiei, şi o componentă pra ctică, în cadrul căre ia echipe le mixte, formate din
câte un cursa nt israelian şi un elev român, au pus în aplicare cele învăţate.
În perioada 14-19 noiembrie 2015, 23 de elev i și 8 cadre didactice din Germania,
Finlanda, Polonia și Turcia s-au af lat la Școala Gimnazială Butea, în cadrul proiectului European
Erasmus+ KA 2, EUROPE-POWERED BY NATURE . A ctivităţile desfăşurate au fost interesa nte şi
atractiv e, incluzând: v izitarea locațiilor școlii din com ună și primire la Primăria Butea, ore de
limba română și de științe, vizita de documentare la ba rajul Bicaz – tema Energia ape i, expoziție
de postere cu tema Energia apei la Castel Miclăușeni, Carnav alul naționalităților la Școala
Primară Miclăușeni.
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, în calitate de coordonator al proie ctului
Liste n Stories engage d in the Past – the Second World War, din cadrul Parte neriatului Strategic
Erasmus+ KA 2, a organizat în perioada 27 noiembrie - 1 de cembrie 2015, la Iaşi, prima întâlnire
de management din cadrul proiectului. La întâlnire au participat 13 profesori repreze ntând
şcolile pa rtenere din 4 state europene (C roaţia, Turcia, Germania şi Marea Britanie) ce s-au
alăturat colegilor români în efortul de a aduce în actualita te ev enimentele celui de-al II-lea
război mondial, de la a cărui încheiere comemorăm 70 de ani, astfel încât elev ii să poată
aprecia valoarea păcii, pentru a promov a valorile autentice şi interculturalita tea, pentru a
dezv olta spiritul de toleranţă, cunoaştere şi respect reciproc, condiţii de bază pentru ce tăţenii
Europei unite.
În perioada 29 ianuarie - 5 februarie 2016, Colegiul Tehnic „Ioan C . Ștefănescu” a
găzduit un prim stagiu inte rnațional de pregătire profesională – A rtă culina ră în limba engle ză,
susținut de C hef Ziad Atiy a din Haifa, Israel, de la “Z. A tiya Group C hef A ssociation”. Echipele
formate din 13 elev i de la clasele de Tehnician în gastronomie și 13 cursa nți de la “Z. Atiy a
Group C hef Association” Israel, au realizat pre parate din bucătăria internațională, sub
îndruma rea dom nului Chef Ziad Atiy a și a profesorilor de specialitate de la C olegiul Tehnic “Ioan
C. Ştefănescu”. Activ itatea a av ut un real succes, elev ii fiind iniţiaţi în arta culinară
interna ţională folosind tehnici m oderne de preparare şi prezentare. Activ itatea s-a desfășurat pe
parcursul unei săptămâni, în fieca re zi alegându-se alt eleme nt de bază pentru preparate –
pește și f ructe de ma re, pui, v ită – ultima zi fiind rezerv ată dulciurilor. C ursul s-a f inalizat cu
premierea echipelor mixte româno-israeliene. Stagiile de pregătire vor continua în luna aprilie,
cu alți cursanți. S-a creat o punte de legatură între cursa nți, aceștia îmbogăţindu-şi cunoştinţele
de limba engleză, dar și de limba română.
Obiectivul 5 – F ocalizarea demersurilor educaționale pe forma rea com petențelor cheie la elev i
Elevii coordonați de profesorii de la Școala Gimnazială Lunca Pașcani au realizat 4
numere a le revistei Learning Through A rt, în ca re sunt pre zentate activ itățile realiza te în cadrul
proiectului T.A.L.E. O nce upon an Erasmus Tale (Traditional A rts and La nguages across
Europe), rev istele fiind folosite de copii în vederea îmbunatățirii competențelor lingvistice în
limba engleză.
Sister School Project este un pa rteneriat de colaborare între Liceul Teoretic “Bogda n
Vodă”, Hălăuceşti şi Babaeski Şehit Ersan Yenici A nadolu Lisesi din Turcia şi urmează a se
desfăşura în perioada 1 septembrie 2015-1 septem brie 2018. A ceastă colaborare urmăreşte
dezv oltarea interesului e levilor pentru însuşirea de noi cunoştinţe, a abilităţilor de comunicare
într-o limbă străină, utilizarea noilor forme de comunica re şi a noii tehnologii în mod efectiv şi
eficient, socializa rea cu partenerii de proiect şi transmite rea de cunoștinţe, formarea şi
dezv oltarea unei conştiinţe cultura l-istorice, promov area şcolii, regiunii şi tă rii noastre şi a
partene rilor noştri. A ctiv ităţile ce se v or derula pe durata parteneriatului v or oferi elev ilor
posibilitatea de a pe rcepe, a ccepta, respe cta şi e xpe rimenta alteritatea, de a-şi f orma şi
dezv olta abilitatea de com unica re, toleranţa faţă de păre rea celuilalt, lua rea deciziilor în mod
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democratic, abilitatea de a ev ita conflictele, socia lizarea cu partenerii de proiect şi transmiterea
de cunoştinţe.
C ulture Exchange Program Agreement este un parteneriat de colaborare între Liceul
Teoretic “Bogdan Vodă”, Hălăuceşti şi Cheery Childrens Education C entre, Nairobi, Kenya şi
urmează a se desfăşura în perioada 1 noiembrie 2015 - 1 de cembrie 2017. Promov area unei
mai bune înţelegeri a culturii, istoriei, obiceiurilor ţărilor şi şcolilor pa rtenere, dezv oltarea
toleranţe i faţă de diferite culturi, a abilităţilor de comunica re într-o limbă străină, socializa rea cu
partene rii de proie ct, promov area şcolii, regiunii şi ță rii noastre şi a pa rtene rilor noştri sunt doar
câteva din aspe ctele avute în vedere de a ceastă colaborare. Activ ităţile de rulate pe pe rioada
partene riatului v or oferi elev ilor posibilitatea de a-şi dezv olta competenţele inte rcultura le,
abilitatea de com unicare, dobâ ndirea de noi cunoştinţe despre div ersitatea şi bogă ţia culturală
mondială, despre cultura, modul de viaţă, sistemul de înv ăţământ ale țărilor partene re.

Rezultate la com petiții naționale și europene
1. Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași s-a clasat în primele 12 școli finaliste în Concursul
național pentru licee ni EUROSCOLA, ediția a VIII-a (2015), ceea ce va asigura unui grup de 24
de elev i și 3 profesori participarea la Ziua Euroscola de la Parlamentul European din Strasbourg.
Anul 2015 – Anul european pentru dezvoltare – a fost dedicat acțiunilor externe ale Uniunii
Europene, rolului pe care îl joacă Europa în lume și angajamentului său față de eradicarea
sărăciei la nivel global, implicării cetățenilor europeni în a cțiuni de dezvoltare. În cadrul
concursului, elev ii au fost inv itaţi să propună și să implementeze un proiect de voluntariat cu
tema Solidari cu cei de lâ ngă noi, care să se adre seze unei comunități defav orizate, ca re se
confruntă cu sără cia. Proiectul conceput de elev i a cuprins două module: proie ctul propriu-zis
(incluzând și efectul produs de implementa rea proie ctului) și un afiș creativ , care să promoveze
proiectul rea lizat.
Liceul Teoretic „Dimitrie C antemir” a pa rticipat la competiția organiza tă de Comitetul
Economic și Social European, care organizează un w orkshop în perioada 17-19 martie 2016, la
care vor participa elev i de liceu, înscriși în școli din cele 28 state membre ale Uniunii Europe ne,
precum și din cele 5 state candidate ale Uniunii Europe ne (A lbania, Macedonia, Munte negru,
Serbia și Turcia). Prin acest w orkshop, organizat în scopul de a identifica ide ile și de a v aloriza
experiențele tine rei gene rații europene, se dorește o abordare umanitară a imigrației și a
azilului, care se bazează pe conv ingerea că imigra nții sunt ființe umane cu acelea și drepturi
fundamentale ca ce tățeni ai UE și se sugerează o responsa biliza re în cadrul comunității mai
accentua tă, care ar trebui sa stea la baza orică rei politici de imigrare. Astfel, în urma a cestei
ev aluări au fost selectați trei elevi de la profilul științe socio-umane, care v or participa la cea de
a doua etapă la Bruxe lles, Lice ul Teoretic „Dimitrie C antemir” Iași fiind singura instituție școlară
selectată din România.
Liceul Teoretic “Bogdan Vodă”, Hălăuceşti a obţinut C ertificatul de C alitate eTwinning şi
Certificatul European de C alitate pentru rezultatele deosebite obţinute în proiectul eTwinning cu
denumirea The C areer Project. Proiectul s-a bazat pe modulele program ului MOOC (Massiv e
Online O pen Courses), şi a fost elaborat de către David Winter şi Laura Brammar, colabora tori
ai Univ ersity of London, motiv ul fiind îndrumarea şi dezv oltarea personală ce permit elev ilor să
exploreze trăsături ale personalită ţii lor. Alegerea acestei teme a av ut numeroase obiectiv e cum
ar fi consolidarea ima ginii de sine şi pre cizarea stimule nţilor, capacităţilor, abilităţilor,
competenţe lor şi valorilor. Elevii şi-au folosit cunoştinţele în situaţii asemănătoa re mediului
modern de lucru. Totodată, utiliza rea eficientă a întrebărilor indiv iduale a consolidat
cunoştinţele despre utiliza rea tehnologiei şi abilităţile de v iaţă ale elev ilor. În cadrul proiectului
au fost implicate nouă General Senior Highschool din Grecia și trei din UE.
În urma participării în luna noiembrie la C oncursul Internațional Karpestet Kultura, de la
Bacău, C olegiul Tehnic „Ioan C . Ștefănescu” a încheiat un contract de colaborare cu o școală
particulară din Republica Moldov a – Colegiul Mondostud – A rt, din Chișinău, instituţie
prestigioasă de învăţământ priv at mediu de spe cialitate pentru calificările din dome niul F rizeriecoafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, machiaj, tatuaj, body art, precum şi din domeniul
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confecţionării bijuteriilor. Colegiul a fost v izitat de o echipă de cadre didactice din C hișinău,
stabilindu-se astfel un program comun de perfecționare a elevilor și a cadrelor didactice din
domeniu, precum și organizarea, în luna octombrie, a unui concurs în domeniu.

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

obținerea codului PIC de către fiecare școală din județ
formarea echipelor de proiect în școli după criterii clare și transparente
evaluarea continuă a proie ctelor în implementare
diseminarea rezultatelor obținute în proie ctele implementate
asigurarea sustenabilității proie ctelor prin valorizarea și exploatarea continuă a rezultatelor
participarea la competițiile naționale ”Made for Europe” și ”Școală europea nă”
participarea la competiția europeană ”European Language Label”
participarea la concursul anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducători: „Juvenes
Translatores”
i) aderarea profesorilor la A.E.D.E. (A sociaţia europeană a profesorilor)
j) colaborările etwinning
k) participarea
cadrelor
didactice
la
seminare
de
contact
europe ne :
35TUwww .erasmusplus. roU35T
l) receptiv itatea
cadrelor
didactice
faţă
de
bursele
indiv iduale
Pestalozzi:
35TUhttp://w ww.coe.int/en/web/pe stalozziU35T
m) participarea profesorilor de științe la High School Teacher Programme – C ERN0T:0T
35TUhttp://hst.web.cern.ch/U35T
n) participarea profesorilor de științe la campaniile de selecție pentru burse le Honeyw ell- SUA
o) identificarea de noi programe de cooperare interna țională

Propuneri de îmbunătăţire
• desemnarea în şcoli ca responsabili pentru proiecte educativ e europene a unor persoane
activ e, cu spirit de iniţia tiv ă şi competenţe lingvistice şi de comunica re
• popularizarea inte nsă a programelor europene şi a cooperării la niv el european şi
internaţional în rândul cadrelor dida ctice, elev ilor, managerilor şcolari şi în ca drul comunităţii
• implicarea unui numă r important de elev i şi de cadre dida ctice în derularea proiectelor cu
finanţare e xte rnă
• monitorizarea constantă a derulării programelor europene şi a activ ităţilor adiace nte de către
inspectorul de spe cialitate şi membrii Consiliului C onsultativ
• informarea managerilor şcolari şi a ca drelor didactice în legătură cu beneficiile a ccesă rii
fondurilor europe ne pentru unitatea de învăţământ şi comunitatea locală
• organiza rea unui numă r de 1-2 sesiuni de formare a cadrelor dida ctice pentru fiecare tip de
proiect
• implicarea mai prof undă a membrilor consiliilor consultativ e
ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR ŞI ALT ERNATIVE EDUCAŢIONALE
Învățământul priv at și cel alternativ reprezintă expresia libe rtăţii şi democraţiei în
domeniul educație i, cunoscâ nd o dezv oltare semnificativ ă în ultimele decenii atât la niv el
național, câ t și la niv elul județului Iași.
La niv elul județului Iași f uncționează 40 de unități de înv ățământ particular în care înv ață
aproximativ 5 000 de elev i. Niv elurile de înv ățământ cu cei mai mulți elevi sunt:
înv ățământul preșcolar – 3 6%
înv ățământul postli ceal – 4 0%
Unităţile de învăţământ particula r au av ut pentru semestrul I al anului şcolar 20152016 obiectiv e specifice, prin care au urmărit:
• asigura rea calității procesului instructiv -educativ ;
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• dezv oltarea instituţională, cu respecta rea legislaţiei în v igoare;
• crearea de trasee de dezvoltare psihopedagogică indiv idualizată, în a cord cu cerinţele
educaţionale ale copiilor / e levilor;
• extin derea baze i dida ctice și materiale ;
• eficiență și continuitate în colaborarea școală-familie;
• colaborarea cu unită ți de înv ățământ, din țară și din străinătate.
În primul semestru al acestui an școlar s-a desfăşurat conferinţa județeană a
înv ățământului particular ieșean, Educa ția – performanță și bucuria cunoașterii, conferință
organiza tă de I.S.J. Iași în pa rteneriat cu Școala Primară „Hansel und Gretel”. Ev enimentul a
fost un prilej de schimb de bune practici în managementul educațional, cu acce nt pe specif icul
înv ățământului particular ieșea n.
Activ itățile conferinței au f ost deschise de Inspectorul Școlar General, prof. dr.
Camelia Gav rilă și au continuat cu prezenta rea școlii gazdă, fiind evidențiate specif icul a cestei
instituții și e lementele care o indiv idualizează în spațiul educațional ieșean. Inv itatul special al
activ ității, confe renția r universita r dr. Elena Seghedin, a ev idențiat nev oia responsabilității
educaționale în formarea și dezvoltarea copiilor conform principiilor pedagogice. A doua parte a
activ ității a fost organiza tă pe două atelie re de lucru, denumite Minte sclipitoa re şi chip
zâmbitor: obține rea succesului școlar și stima pozitivă a elevilor și moderate de profesori
consilieri școlari din cadrul C.J.R.A.E. Iași.

Proiecte educaționale ale școlilor particular e din j udețul Iași
Elevii care studiază în unitățile de înv ățământ particula r din Iași au participat la
numeroase concursuri școlare și a ctivități extrașcolare la ca re au obținut rezultate de osebite. În
cadrul unităților de învățământ particular sunt implementate nume roase proie cte europe ne,
care au ca scop asigura rea ca lității în educa ție, facilitarea comunicării în limba engleză de la
vârste cât mai mici, promov area unor v alori europene precum diversitatea, toleranța și
interculturalitatea. Enumerăm aici doar câtev a dintre aceste proiecte: C ities of Europe (Școala
Primară "Lorelay "), V alues-Treasure and C hallenge for Europe's Youth (Școala Primară "Hansel
und Gretel"), Play ing A cross Europen Borde rs (Școala Primară "Ioana" ).
C adrele didactice din înv ățământul particular a cordă atenție deosebită tuturor proiectelor
educaționale, activitățile impleme ntate în cadrul acestora re prezentând situații de înv ățare
eficientă, care a sigură de zvoltarea armonioasă a personalității copiilor, de zv oltarea relațiilor
interpe rsona le, a spiritului de echipă, a curiozității și a motivației pentru înv ățare:
Prețuire pentru versul emine scian (Școala Gimnazială Inte rnațională Paradis ) – unitate a
școlară și-a propus marcarea îm plinirii a 166 de a ni de la nașterea poetului Mihai Eminescu și a
organiza t activități de lectură și inte rpre tare a poeziei eminesciene ;
Școala fără ziduri (C.A.E.J., poziția nr. 177) și F ii K Lumea (C.A.E.J., poziția nr. 120),
proiecte implementa te de Școala Primară “Junior” Iași.
Responsabilizarea e levilor prin me ntorat (Școala Primară „Hansel und Gretel”) – proiectul,
derulat în pa rteneriat cu alte patru școli de stat din Iași, are ca scop diminuarea fenomenului de
absenteism și demotiv are prin extinderea mentora tului la nivelul elevilor.
Interdisciplinaritatea pentru gimnaziu și liceu (Colegiul “Richard Wurmbrand” ) – f iecare
cadru didactic realizează ore interdisciplina re în colaborare cu ceilalți cole gi, în acord cu
principiile pedagogice ale inter- și pluridisciplina rității;
Gala A telier 1 (Școala A telier nr. 1) – concurs de pictură și mode laj desfășurat la nivelul
municipiului Iași, care urmărește dezv oltarea creativității, a imaginației și a gîndirii critice,
dezv oltarea simțului artistic și estetic;
C arnav alul toamnei (Grădinița C ăsuța Zânelor) – implicarea copiilor în a ctiv ități creativ e
de confecționare a costumelor de carnav al din materiale re ciclabile ;
O ra de O rigami (Grădinița Kids Garden) – participa rea copiilor la activ ități a av ut ca
principiu de bază colaborarea cu pă rinții pentru rea lizarea unui kit origami. Astfel de activități
garantează petre cerea unui timp de calitate alături de copii și oferă părinților posibilitatea de ași cunoa ște copiii în ipostaze diferite;
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Părintele, educa tor pentru o zi (Grădinița Surorile Providenței) – proiectul a av ut ca
obiectiv dezv oltarea relației școală-familie. Părinții copiilor au pregătit activități educativ e pe
care le-a u desfășurat în parteneriat cu ca drele didactice ale unității de înv ățământ;
Sărbătoarea F lorilor (Grădinița A gape Pașcani): activ itățile proiectului au oferit copiilor
posibilitatea de a interacționa cu elev i de la școlile și grădinițele de stat. Au fost organizate
activ ități în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Paşcani, Grădinița cu Program
Normal nr. 1 Paşcani, Liceul Teoretic “M. C ostin” Paşcani, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3
Paşcani, Liceul Economic “N. Iorga” Paşcani, Şcoala Gimnazială “Moţca", Grădinița C riveşti,
Grădinița cu Program Normal Boşteni, Grădinița “Sf. Nicolae” Iugani.

Extinderea bazei materiale și didactice a școlilor particular e
Școala Gimnazială Inte rnațională Spectrum Iași are, începâ nd cu luna septem brie 2015,
un sediu nou într-o clădire renov ată și moderniza tă la standa rde inte rnaționale. Școala a
amenajat și un spațiu de joacă e xte rior pentru copii și dispune de încă o clă dire în care
funcționează cantina proprie, cu toate amenajările și dotă rile ne cesare.
Școala Gimnazială Internațională Paradis a construit un se diu nou, modern, spațios, în
acord cu recoma ndările re cente ale spe cialiștilor în științele e ducației. Organizarea sub forma
unui campus educațional permite reunirea tuturor claselor din segmentul preșcolar, prima r și
gimnazial.
C olegiul Richard Wurmbra nd a a corda t atenție, de asemenea, extinderii bazei materiale și
didactice a școlii: a reușit dotarea și amenajarea unui nou laborator de informatică,
achiziționarea a 173 de că rți pe ntru biblioteca școlii și recondiționa rea grupurilor sanita re.

Aspecte pozitive din activitatea unităților de învățământ în care se
dezvoltă alternative educaționale
În judeţul Iaşi funcţionează două alte rnativ e educaţionale:
• Waldorf – Liceul Waldorf, înv ăţământ preprimar – clasa a XII-a
• Step by Step – Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 şi Grădiniţa cu program prelungit
nr. 3 Iaşi, Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iaşi şi Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”
Paşcani
Învăţământul Waldorf în România este învăţământ de stat, organizat de M.E.N.C.Ș, în
baza unui acord înche iat în anul 1996 cu F ederaţia Waldorf din Romania. În acest an școla r,
Lice ul Teoretic Wald orf Iaşi acordă o atenție deosebită de zv oltării relației cu familiile elev ilor și
dezv oltării bazei materiale a școlii. Considerăm că este important să menționăm programul de
educație a părinților, coordona t de profesor Verginia Petrovici, care are întâlniri luna re, invitați
din stră inătate și care abordează teme de actualitate, stabilite pe baza nev oilor identificate de
părinți, elev i și cadrele didactice ale școlii.
A menajarea sălii de sport e ste obiectiv ul principal al conduce rii Liceului Teoretic Waldorf,
fapt pentru care unitatea de înv ățământ a inițiat un proiect educaționa l pe ntru implicarea
elev ilor și cadrelor didactice în activitățile concrete de recondiționare, rede cora re etc. Școala
beneficiază, în același timp, de sprijinul asociației părinților, asociație ca re coordonează
program ul de strânge re de fonduri pentru dotarea sălii de sport a liceului.
Unitățile de învățământ în care e ste impleme ntată alte rnative educațională Step by step
au întreprins demersurile lega le pe ntru cuprinderea unui număr mai mare de copii în acestă
alternativ ă, investind în pregătirea resursei uma ne și în dezv oltarea bazei didactice. În același
timp, Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 “Step by step” a continuat partene riatul în
proiectul Healthy start for a healthier future alături de alte șa se grădinițe și școli din Bulgaria,
Croația, Italia, Grecia, Polonia și Turcia. Pe lângă aspectele de educa ție pentru sănăta te,
activ itățile desfășurate în cadrul mobilităților au v izat cunoașterea sistemelor de înv ățământ din
țările implicate, precum și pre zentarea tradițiilor specifice fiecărei culturi.
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Constatăr i
• derula rea activ ităţilor în spaţii cu dotări ade cv ate, atât în unităţile de învăţământ
particular, cât şi în cele în ca re se dezv oltă alternativ ele educaţionale (alte rnativ a Step by
Step, organiza tă de către unităţi şcolare ce au spaţii proprii cu dotă ri a decv ate
specificului activ ităţilor desfăşurate)
• preocuparea unităților de învățământ particular pentru extinderea bazei didactice și
materiale
• preocuparea ca drelor didactice din învăţământul particular pe ntru a îndeplini ce rinţele
impuse de Legea Educaţiei Naţionale cu privire la asigura rea calită ţii actului didactic;
• interes deosebit din partea unită ţilor de înv ăţământ particular pe ntru obţinerea acreditării
A .R.A .C.I.P.
• proiectarea şi organizarea activ ităţilor extra curriculare în conformita te cu niv elul de
v ârstă, nev oile şi interese le copiilor/elevilor
• dezv oltarea relației școala-fam ilie

Aspecte de îm bunătăţit
• creşte rea procentului personalului didactic titular la toate unităţile de învăţământ
particular
• implica rea mai activă a cadrelor didactice în activ ităţile de formare continuă şi
perfecţionare prin grade didactice, dar şi prin stagii organiza te de diferite instituţii
acreditate (Casa C orpului Didactic Iaşi, univ ersităţi, ONG-uri)
• număr mare de cadre didactice angajate pe perioadă determinată
• mobilitate acce ntuată a personalului didactic: instabilitate, dificultăți în motiv are și
fidelizare
• dificultăţile econom ice cu care se confruntă zona Moldov ei şi slaba dezvoltare economică
a zonelor rura le – afectează e xtinderea rețelei școla re
• slaba informare a părinţilor cu privire la avantajele oferite de instituţiile de învăţământ
particular a creditate compa rativ cu instituţii neacreditate (ce ntrele educaţionale )

Responsabilități și acțiuni realizate în dom eniul educației de către instituțiile
subordonate Consiliului Județean
COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN
C olegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi - şanse egale pentru fiecare
Privind din această perspectiv ă, C .T.I.H. este singura instituţie şcolară din ţară
care şcolarizează atât e lev i cu CES cât şi elev i din înv ăţământul public, indifere nt de se x,
religie, aparte nenţă etnică, religioa să sau mediu de prov enienţă şi care fără nici o
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deosebire faţă de alţi elev i de la alte instituţii şcolare din judeţ şi ţară, be neficiază de
aceeaşi atenţie din pa rtea cadre lor dida ctice şi a factorilor administrativ i implicaţi. Elevii
noştri au posibilitatea de a alege un domeniu respectiv o calificare profe sională dintr-o
paletă v ariată oferită de şcoală. Elev ilor cu dizabilităţi fizice, cu v ârste cuprinse între 7 şi
18 ani, li se asigură, prin inte rmediul specialiştilor, un proces instructiv -educativ şi
terapeutic recuperatoriu adecv at. Activ itatea de recuperare psiho-fizică din şcoala
noastră se realizează în cabinete dotate core spunzător cu ajutorul unor echipe
interdisciplina re de lucru formate din: cadre medica le şi personal pentru re cupe rare a
psihică şi locomotorie.
Elevii cu C ES urmează cursurile conform programei înv ăţământului public, ia r
atunci când e ste ca zul conform programelor adaptate. Înscrişi în unitate în urma deciziei
Serv iciului de Ev aluare C omplexă, aflat în subordinea C onsiliului Judeţean Iaşi, copiii
deficienţi beneficiază, conf orm legislaţiei, pe pa rcursul şcolarizării de cazare, masă,
echipament, tratamente medicale şi recuperatorii (cheltuie lile afere nte fiind suportate de
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi).
C olegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi - promov ează învăţarea pe parcursul întregii v ieţi
F ormele de înv ăţământ oferite de şcoală sunt cursurile de zi. Unitate a
şcolarizează e lev i cu C .E.S. pentru următoarele niv eluri: prima r, gim nazial, ciclul inferior
al liceului - profil tehnic, filiera tehnologică şi Şcoală profesiona lă. Pentru înv ăţământul
de masă: ciclul infe rior şi superior al liceului - prof il tehnic, filiera te hnologică şi Şcoală
postliceală. A daptarea ofe rtei de formare la ce rinţe le pie ţei muncii este o prioritate
pentru şcoala noastră. Permenent asigurăm condiţii de informa re, orienta re şi consiliere
priv ind carie ra. În condiţiile unei pieţe a muncii într-o continuă schimba re supusă unui
proces de modernizare şi retehnologizare, se impune cu necesitate calif icarea /
recalificarea/ spe cializa rea forţe i de muncă.
C olegiul Tehnic „ION HO LBAN” Iaşi - preocupa re permanentă pentru îmbunătăţire a
educaţiei şi formă rii ca drelor dida ctice şi forma torilor
Şcoala a demarat şi susţine un proce s de înv ăţare continuă adresat cadrelor
didactice cu scopul creşterii calităţii pregătirii elev ilor pentru o lume a schimbărilor.
Personalul şcolii în acest an şcola r este format din 108 cadre didactice din ca re :
profesor psihopedagog - 3, profesor de educatie specia lă - 8, profesor de alte specialităţi
-61, înv ăţător - 6, înv ăţător-educator - 2, profesor-educa tor - 13, profesor
kinetoterape ut - 6, maistru-instructor - 9. Cadrele didactice sunt calificate în procent de
100% . C ompetenţele de bază solicitate de o societate baza tă pe cunoaştere sunt:
utiliza rea informaticii (tehnologiei informaţiei şi comunică rii), cunoaşterea limbilor
străine, cultura tehnologică, cultura a ntreprenorială, competenţe sociale intera cţionale.
C olegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi - promotor al calităţii şi performanţei
Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în înv ăţământ care permite
şcolii să asigure, să monitorizeze şi să îmbunătăţească pe rmanent calitatea ofe rtei
educaţionale. Anual realizăm procesul de autoev aluare şi comisiile judeţene stabilite de
ISJ v alidează raportul de autoev aluare. În ultimii a ni am parcurs în patru etape
procedurile de autoriza re/a creditare A RAC IP. Activ itatea managerială la nivelul C olegiului
Tehnic “Ion Holban” a fost analizată în perioa da 23 februarie - 06 martie 2015, conform
Ordinului 5547 din 6 octombrie 2011 privind aproba rea Regulame ntului de inspe cţie a
unităţilor de înv ăţământ preuniversita r. Echipa de inspectori a acordat calif icativ e
generale de BINE pentru fie care a rie tematică/domeniu inspectat. C ele 107 ca dre
didactice inspectate a u abţinut următoarele calificativ e:
102 cadre dida ctice - calificativ FOARTE BINE,
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4 cadre didactice - calificativ BINE
1 cadru didactic - calificativ SATISFĂCĂTOR
C alitatea resurselor uma ne şi baza materială de care dispune şcoala asigură
calitatea procesului instructiv educativ . Aplicarea metodelor moderne de înv ăţare centrate pe elev, a metodelor activ e de predare, utilizarea echipamente lor moderne, a
echipamentelor IT au ca efect creşte rea motivaţiei învăţării, cre şterea eficie nţei
procesului instructiv educativ şi a rezulta telor înv ăţării. Dovada creşterii calităţii actului
educaţional o constituie re zultate le obţinute de elev i .
C olegiul Tehnic „ION HO LBAN” Iaşi, prin profilul său, are o ofertă educaţională
complexă atât pentru elev ii cu de zabilită ţi fizice cât şi pentru de la înv ăţământul public.

Oferta educaţională cuprinde toate formele de învăţământ:
•
•
•
•
•

învăţământ primar;
învăţământ gimnazial;
învăţământ liceal;
învăţământ postliceal;
calificare / recalif icare a dulţi.
PROIECTE INTERNAŢIONA LE în care este implica t C olegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi
ca şi iniţiator / coordonator sau ca partene r / beneficiar:
Denum ire proiect

Partener

“Building a bridge for a successful career”
proiectul ERASMUS+ - VET learner and staff
mobility

VITALIS Betreuungsgesellschaft f ur
Modellprojekte mbH - Germany
• YouNet - Italy
•

SEM@SCHOOLS.EU

Sustainable Energy Management @ Schools in
Europe
ERASMUS+ - KA 2 Strategic Partnership 2014 2017

Tineri activ i în v iaţa comunităţii “Îmi pasă, mă
implic!” - Cooperare transfrontalie ră pentru
incluziunea socială a tinerilor v ulnerabili

Inspectoratul Şcolar J udeţean Iaşi (ISJI)
Associazione C entro Studi C itta di F oligno
(CSF )
• Ecoazioni S.n.C . (Ecoazioni)
• Camera di C ommercio e Industria italia na per
la Spagna (CCIIS)
• Valsts Izglitibas Satura C entrs (VISC )
• Sev ern Wy e Energy A gency Ltd (SWEA )
• Hellenic Open University (HOU)
• Technov ation Solutions Limited (TSL)
• Agencia Energetica de la Ribe ra (A ER)
•
•

•
•

„School&WorkProject”- proiect Erasmus+,
Acţiunea KA 2 Parteneriate Strategice

„Tinerii C etăţeni C ombat Excluziunea
Socială” proiect Erasm us+, Acţiunea Cheie 3 -

Fundaţia COTE
C entrul de Serv icii Sociale pentru C opil şi
Familie - C hişinău, Republica Moldova
Fundaţia EuroED Iaşi
Centrul Raţiu pentru Democraţie, C luj Napoca

Sprijin
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Activităţi în parteneriat
Denumire parteneria t

Parte ner

Concursul de afişe tematice ”Stil de viaţă
sănătos”, pentru elev ii din clasele a V-a şi a VI- F undaţia Centrul pentru Politici şi Serv icii de
a
Sănătate (C PSS), cu avizul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

„Mobilitate în com unitate’
,,Să reaprindem impreună Steaua C răciunului"
,,C ulorile prieteniei' - proiect SNAC
,,O punte spre copii i cu dizabilităţi" - proiect
,,înv ăţăm să dăruim"

F undaţia Bethany
A sociatia Generaţia Viitorului;
C olegiul Tehnic ,,Gh. A sachi" Iaşi
C olegiul Naţional ,,Emil Racoviţă" Iaşi
Şcoala Gimnazială ,,Veronica Milcle" Iaşi
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„Poveşti de iarnă”
„Ridică-te şi umblă!

„Tinerii designeri, creatori de modă”

A sociaţia SALT
A sociaţia „Ridică-te şi umblă” pentru persoane
cu diza bilităţi
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” Şcheia, Iaşi

Şcoala Gimnazială „D.D.Pătrăşcanu” Tomeşti,
Iaşi
,,Spiritualitate şi morală creştină pentru copii” Şcoala Gimnazială Specială „Constantin
Păunescu”, Iaşi
„We Lov e English”
Şcoala Gimnazială Specială ,,C. Păunescu”, Iaşi
Programul “Pierre de Coubertin” în cadrul
partener F ederaţia Română de Tir cu Arcul
Festivalului Naţional al Şanselor Tale
„Be smart, don 't be v iolent!-V iolenţa nu este Şcoala Gimnazială Golăeşti, Iaşi
„F lori de măr - C ântec şi joc popular”

răspunsul”
“Avem nev oie de sprijinul semenilor noştri”,,Dă mâna prietene”
,,De C răciun^fii mai bun”
,,Sărbătorile iernii”
Copil ca tine sunt şi eu”
,, Din inimă de copil”
„F ormarea profesională: cheia pentru
dezvoltare în carie ră şi un acce s egal pe piaţa
muncii”

Şcoala Gimnazială Ţuţora
„Şcoala A lexandru cel Bun”, Iaşi
Şcoala ,,Titu Maiorescu”- Iaşi
Liceul Teoretic,,V.A lecsandri”- Iaşi
Grădiniţa nr.29, Iaşi
Grădiniţa cu program pre lungit nr. 3, Iaşi
C entrul de Dezvoltare Socială T&CO, Iaşi

LICEUL SPECIAL "M OLDOVA ” TÂRGU FRUMOS
I. RESURSE DISPONIBILE

Resurse umane:
În anul şcola r 2014 - 2015 la nivelul sistem ului de înv ăţământ special şi special inte grat au
activat :
• C adre didactice: titula ri 29/suplinitori 16
• Personal didactic auxiliar: 24
• Personal nedida ctic: 22

Elevi: 118

Inclusiv elev ii integraţi în şcolile de ma să cu profesori de sprijin: 0
LICEUL T EHNOLOGIC SPECIAL “VASILE PAVELCU” IA ŞI

Liceul Tehnologic Specia l „V asile Pav elcu” Iaşi este singura unitate de înv ăţământ specia l
din judeţ ce asigură învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (ciclul inferior al liceului
tehnologic) pentru elevi cu deficie nţe auditiv e, asociate şi/ sau deficienţe mintale, de diferite
categorii de vârstă. Cu sprijinul F undaţei Sense Inte rnaţional (România ), a dev enit unica
instituţie de înv ăţământ din România pregătită să ofere serv icii spe cializate copiilor cu
surdocecita te şi deficienţe senzoriale m ultiple de toate v ârstele: nou-născuţi, copii, adolescenţi
şi tineri.
1. OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ŞCOLII în anul şcolar 2014 - 2015 a inclus:
•
Grădiniţă - grupe de copii hipoa cuziei şi surdocecita te
•
Învăţământ primar - clasa pregătitoare şi clase le I-IV (deficienţe de auz şi
•

•

deficienţe senzoriale multiple )
Învăţământ gimnazial - clase le V -VIII (deficienţe de auz)
- clasele IX - X (deficienţe severe/asociate şi deficienţe
senzoria le multiple)
Liceu Tehnologic Special - ciclul inferior al lice ului (nivelul 2 de califica re),
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specializările:
-Tinichigiu v opsitor a uto -Tâmpla r
univ ersal -C onfecţioner produse
textile -Cofetar-patiser
-Bucătar (deficienţe de auz)
• Înv ăţământ profesional spe cial (clasa a IX-a)
- construcţii şi instalaţii publice
- fabrica re produselor din lemn
- industrie te xtilă şi pielărie
• serv icii specifice:
> serv icii terape utic re cuperatorii specifice (demutizare, reeducarea a uzului,
ritmică, ortofonie, labiole ctură, stimula rea limbajului, kinetote rapie)
> serv icii de terapie educaţională complexă şi integrată (stimulare cognitiv ă,
socializare, formarea autonomie i personale şi sociale, terapie ocupa ţională
şi ludoterapie )
> serv icii de interv enţie timpurie prin C entrul de sprijin pentru
interv enţie timpurie
> consiliere pentru e levi şi părinţi;
>

serv icii educaţionale de sprijin e ducaţional pe ntru preşcola ri şi elevi
cu C ES integraţi în învăţământul de ma să.

2. RESURSE UMANE - în anul şcolar 2014 - 2015 la niv elul şcolii au beneficiat de
serv icii educa ţionale, terapeutic recupera torii şi de profesionalizare un numă r de : 253 de
preşcolari şi elev i cu deficienţe înscrişi la începutul anului, 58 pre şcola ri şi elev i cu CES
integraţi în învăţământul de masă, beneficia ri ai serv iciilor de sprijin educaţional şi 18
bebeluşi beneficiari ai serv iciilor Centrului de sprijin pe ntru Intervenţie Timpurie.
În anul şcolar 2014 - 2015 la niv elul Liceului Tehnologic Special”V asile Pav elcu”
Iaşi au activ at 125 de persoane, dintre care 69 cadre dida ctice ( 53 titulari/ 12
suplinitori/2 asociaţi / 2 pensiona ri), 36 personal dida ctic a uxiliar şi 20 personal
nedidactic.
Comparativ cu anul şcolar 2013 - 2014 s-au înregistrat:
> Se inregistrează o creştere uşoară a efectivului de elev i cu 2,5 % ( de la 247 la
253), o creştere mai semnifica tivă înregistrându-se la niv elul ciclului prima r si
gimnazial;
> scăderea numărului de cadre didactice suplinitoare la 23,2 % ;
3. În anul şcola r 2014 - 2015 au fost obţinute următoarele REZULTATE:
a) Promovabilitate: Din 253 elev i înscrişi , în august 2014 au f ost promov aţi 244 elevi, 4
nepromov aţi şi 13 exte rnaţi/ transfera ţi sau amânaţi medical. Rata de
promovabilitate la nivelul şcolii a fost de 98,38% , iar rata abandonului şcolar :
0%. Comparativ cu anul şcolar 2013-2014 se constată o creştere a ratei
promovabilităţii cu 5,98%.
b) Examene de absolvire:

La examenul de certificare a competenţelor de nivel II - absolv enţi stagii de
pregătire practică (se siunea mai 2015) din cei 25 elevi înscrişi, au fost prezenţi 25
şi au promov at 25 (100% ).
Meseria/ calificarea
Nr. elevi
Prezenţi
Promovaţi
înscrişi
Confecţioner
8
8
8
îm
brăcăm inte
Bucătar
12
12
12
T inichigiu vopsitor auto
5
5
5

c) Concursuri / olimpiade şcolare:

A u fost obţinute numeroase premii la concursurile şcola re judeţene, regionale şi
naţionale din domeniul cultural, artistic, ecologie, religie, ştiinţe etc, dintre care
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menţionăm:
Premiul I la secţiunile film, teatru de păpuşi şi pantomimă în cadrul Festivalul
Naţional de Teatru de Papuşi şi Pantomimă — „PRICHINDEII VESELI” ediţia a aV II -a, iunie 2015;
Premiul I şi II la Concursul Naţional “Tradiţii şi creativitate ” ( concurs pe mese rii) organiza t în pa rteneriat cu ISJ Iaşi şi Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi, mai 2015;
Premiul I la faza regională şi naţională, secţiunea dans tradiţional la C oncursul Naţional
SNAC “Împreună pentru v iitor”, etc.
LICEUL T EHNOLOGIC SPECIAL „TRINITAS”

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

OBIECTIVELE STABILITE:
PRIORITA TEA 1: ASIGURA REA CALITĂŢII ÎN ACTIVITATEA SCO LII Obiectiv ele:
A sigurarea calităţii actului educaţional;
Stabilirea de programe ade cvate, astfel încât fiecare catedră / comisie metodică, pe arie
curriculară / discipline, să se atingă finalităţile procesului de înv ăţământ
Depistarea şi stimularea elev ilor cu aptitudini PRIO RITATEA 2:
ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV Obiectiv ele:
1. Eficientizarea procesului de învăţare şi transf ormare a a cestuia într-un proces activ , prin
încurajarea implicării a ctiv e a elevilor în propria formare ;
2. A daptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale
elev ilor;
3. Responsabilizarea e lev ilor privind propria formare
PRIORITA TEA 3: DEZVOLTAREA BA ZEI MATERIA LE ŞI ATRAGEREA DE
RESURSE FINANCIARE
Obiectiv ele:
1. Sensibiliza rea C onsiliului Judeţea n Iaşi pentru asigurarea f ondurilor anuale, necesa re
desfăşură rii în bune condiţii a procesului de înv ăţământ şi fina lizării în bune condiţii a
procesului instructiv educativ şi recupera toriu.
PRIORITA TEA 4: DEZVOLTAREA RESURSELO R UMANE ALE ŞCO LII Obiectiv ele:
Stimularea perfecţionă rii ca drelor dida ctice prin grade didactice şi definitiv at;
Extinderea e xperienţelor profitabile în managementul a dministrativ şi cel didactic
Participarea la toate activităţile de pe rfecţionare a personalului dida ctic şi formarea acestuia
în v ederea folosirii me todelor active şi introducerea calculatorului în lecţie.
PRIORITA TEA 5: ACORDAREA, PENTRU TOŢI ELEVII, A UNO R SERVICII ADECVATE DE
ORIENTA RE ŞI CONSILIERE PSIHO LOGICĂ
Obiectiv ele:
1. A sigurarea formării profesionale a elev ilor în condiţii similare cu cele ale v iitorului loc de
muncă.
2. Dezv oltarea la elev i a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoa re
v iitorului loc de muncă, în v ederea facilită rii integră rii acestora, după absolv ire, în viaţa socio
- econom ică.
PRIORITA TEA 6: EFICIENTIZA REA RELA ŢIILO R PARTENERIALE EXISTENTE
SI DEZVO LTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU SCOA LĂ
Obiectiv ele:
Obţinerea de beneficii lucrând îm preună;
Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pe ntru cadre le dida ctice şi elev ii şcolii;
Dezv oltarea spiritului de compe tiţie ; implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru
formarea profesională, pregătirea elevilor pentru v iaţă, inserţie socială şi profesională.
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2. CONSTATĂRI
a. Particularită ţi ale activităţii didactice din şcoală
Ameliorarea mijloacelor utilizate la lectie-ramane un deziderat al e ducaţiei speciale cu
handica p mintal
-variate ( sa nu a ccentueze ine rtia oligofrenica );
- in clasele mici ale scolii speciale este necesar sa se pre zinte un material intuitiv, ales cu
grija sub aspectul acce sibilitatii sale.
O biectele naturale si mulajele f iind mai usor recunoscute, sunt larg utilizate in cla sa I,
pana cand elevul isi formeaza un ba gaj de reprezentari suf icient de bogat, care sa asigure
recunoasterea imaginilor. A tunci cand se prezinta imagini, este ne cesar ca, prin planse le
prezenta te de profesor, sa se asigure analiza ordonata a elementelor componente, pentru
ca elevul sa nu ramana la o reflecta re fragme ntata sau haotica.
Sunt necesare cat mai multe imagini colorate;
-pe de o parte, pentru ca a cestea asigura o analiza si deci o recunoaste re mai ade cv ata;
-pe de alta pa rte, imaginile colorate a sigura si o traire afe ctiva, ce favorizeaza retinerea.
Imaginile insa trebuie sa fie dese nate si colorate cat mai rea list.
In afara mate rialului intuitiv utilizat frontal, de fieca re data cat se poate sa se dea si
material intuitiv individual, pe care elevul sa il analizeze amanuntit.
Deficientul mintal trebuie pus in activ itate - sa actioneze el insusi cu materialul intuitiv ,
sa execute si sa aplice in practica - trebuie realizat un echilibru dinamic in folosirea
mijloacelor intuitiv e si a celor v erbale, intr-un proces continuu de a ctiv izare a elevilor, prin
antrena rea lor pe rmanenta la sarcini cognitiv e sau practice cu materia de inv atat.
Particularitatile utilizarii intuitei in inv atamantul spe cial de pind in mare masura si de :
• caracte risticile P (adesea sarace, nedifere ntiate, incomple te);
• caracte risticile R ( inguste , rigide, dezorganizate);
• caracte risticile G ( ba zate pe noţiuni si concepte sarace );
• caracte risticile ima ginatiei ( inguste, sarace ).

Elevi:
În anul şcolar 2014 - 2015 Liceul Tehnologic Sp. „Trinitas” a asigurat se rvicii
de asistenţă psihope dagogică, educaţiona lă şi terape utic recuperatorie unui
număr de 9cls. / 106 elevi la niv elele, liceal 5 cls. (61 ) şi Stagii de pre gătire
practică/ 1cls. (12), înv . profesional special, 3 cls. (33) pre cum şi unui nr. de
23 cls. /236 de elev i la niv elele, primar 10 cls. /(84) şi gimnazial 13 cls. /(152),
rezultâ nd un total de 32cls. /358 de elev i ( înscrişi în ev idenţe la sf. anului
scolar).
ŞCOALA GIMNA ZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” IAŞI
Pe parcursul anului 2015, în cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin
Păunescu” Iaşi, s-au urmărit cu precăde re următoarele direcţii de a cţiune:
•
A sigurarea şi promovarea calităţii serv iciilor de asistenţă
psihopedagogică, educaţiona lă şi de profe sionalizare pe ntru copiii /
elev ii cu cerinţe educaţionale speciale
•
Promovarea serv iciilor de asistenţă e duca ţională pentru toate
categoriile de copii cu ce rinţe educaţionale spe ciale din judeţul Iaşi
•
Dezv oltarea autonomie i instituţiilor/ unităţilor de învăţământ specia l
şi special integrat
•
F ormarea şi dezv oltarea profesională continuă a personalului din
învăţământul special şi spe cial integrat
•
Promovarea educaţiei nonformale şi informale şi a voluntariatului ca
oportunităţi de dezvoltare a compete nţelor sociale pentru elev ii cu
CES.
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1. RESURSE UMANE:
a) Personal:
> C adre didactice: 116, din care 99 titula ri şi 17 de suplinitori.
> Personal didactic auxiliar: 9.
> Personal nedida ctic: 10.
b) Elev i:

Şcoala Gimnazială Specială „C. Păunescu” Iaşi a asigurat serv icii de
asistenţă psihopedagogică, educaţională şi terapeutic re cupe ratorie unui
număr de 296 elev i cu deficienţă m intală de dife rite grade şi tulburări din
spectrul autist. De asemenea, un număr de 22 de cadre didactice de
sprijin/itinerante, au asigurat se rv icii de sprijin educaţional pentru aproximativ
300 de elevi cu diferite tipuri de cerinţe educaţionale specia le integraţi în
înv ăţământul de masă. O rganizarea elevilor în clase şi grupe a fost următoare :
Elev ii au fost organizaţi astfel:
•
3 grupe de grădiniţă cu 15 preşcolari din care una cu copii cu
tulburări din spectrul autist;
•
4 clase pregătitoare din care trei cu copii cu tulburări din spectrul autist;
•
12 clase I-IV din care patru cu copii cu tulburări din spe ctrul autist;
•
18 clase V -X din care cinci cu copii cu tulbură ri din spectrul autist.
2. ACTIV ITATEA LA NIVELUL COMISIILOR METODICE:
C olectiv ul profesoral este organizat într-un numă r de 7 comisii metodice,
după cum urmează:
a. C omisia metodică a profesorilor de psihope dagogie specială, clasele
pregătitoare, I- IV şi grădiniţă;
b. C omisia metodică a profesorilor de psihope dagogie specială, clasele V -X;
c. C omisia metodică a profesorilor educatori, clasele I-IV;
d. C omisia metodică a profesorilor educatori, clasele V -X;
e. C omisia metodică a profesorilor diriginţi, cla sele pre gătitoare şi I-X;
f. C omisia metodică a profesorilor psihopeda gogi şi kinetote rapie;
g. C omisia metodică a profesorilor de sprijin/itineranţi.
Obiective prioritare pentru activ itatea comisiilor metodice în anul 2015 au fost:
1. Eficientizarea ma nagementului la niv elul comisiei metodice.
2. C reşterea calităţii proce sului de predare-învăţare-ev aluare şi terape utic recuperator.
3. Utilizarea tehnicilor eficiente de comunicare între toţi factorii educativ i.
4. Promov area imaginii şcolii în com unitate.
A ctivitatea comisiilor metodice s-a desfăşura conform planificărilor, fiecare
comisie de rulând lunar o a ctiv itate metodica ca re a constat în susţinere a
/prezentarea unor activ ităţi demonstrativ e, a unor materiale cu cara cte r
ştiinţif ic da r şi a unor instrumente şi a uxiliare didactice.
O analiză a asupra activ ităţii tuturor comisiilor metodice pentru anul 2015
a evidenţiat următoarele :

Aspecte pozitive:
• tematica abordată a fost inte resantă, utilă şi focalizată a supra noilor

•
•

•

•

practici şi informaţii din domenii de interes ma xim (TSA , educaţia
senzorio-motorie);
promov area partene riatelor interclase la niv elul tuturor comisiilor
metodice, facilitând astfel schimbul de practici şi informaţii;
activ ităţile au fost div erse, dinamice şi interactiv e, cu caracte r practicaplicativ; prezentarea de activităţi demonstrativ e inclusiv e la clase de
elev i cu TSA;
resursele utilizate pe ntru susţinerea a ctiv ităţilor au fost creativ
realizate şi au oferit un model de bune pra ctici pentru profesorii
tineri;
sălile de cla să au fost transformate în adev ărate ateliere de lucru şi
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învăţare pentru elev i;

Aspecte care trebuie îmbunătăţite:
lipsa manuale lor şcolare adaptate pe ntru elev ii cu deficie nţă mintală
moderată, grav ă, profundă sau asociată;
• dificultăţi în a trage rea părinţilor şi membrilor comunităţii în activ ităţile şcolii.
•

Măsuri de remediere:
prezenta rea în comisiile metodice şi în întâlnirile cu pă rinţii a unor
activ ităţi demonstrativ e şi materiale didactice utilizate la clasă drept
exemple de bună practică;
• utiliza rea
strategiilor
didactice
activ -participativ e
adaptate
particularităţilor psiho- indiv iduale ale elevilor; strimularea pe cât posibil
a creativ ităţii fiecă rui elev ;
• realizarea mai multor partene riate interclase în ca drul unor activ ităţi
extra curriculare ca re să v izeze dezv oltarea abilităţilor de coopera re şi
socializa re;
• sporirea eforturilor de atragere a părinţilor în activ ităţi şcolare şi extraşcolare.
De asemenea la niv elul şcolii noastre pe pa rcursul anului 2015 s-au de rula t
un număr ma re de activ ităţi extraşcolare şi extracurricula re precum şi
partene riate cu diferite şcoli, instituţii sau organizaţii neguvernamentale cu
activitate în domeniu, în care au fost implicaţi un număr ma re de elev i. A stfel,
s-au derulat peste 40 de activ ităţi educativ e şcolare şi e xtra şcola re în
partene riat, între clase de ace laşi niv el sau de niv eluri dife rite, pe ntru
integra rea eficientă a elevilor/preşcolarilor în colectiv ul şcolar, de asemenea sau derulat peste 25 activ ităţi educativ e şcolare şi extraşcolare cu implica rea a
peste 100 părinţi.
Pe parcursul anului 2015 elev i cu risc de abandon şcola r sau cu tulburări
de comportame nt au fost implica ţi în activ ităţile celor 7 cercuri educativ e şi în
alte activităţi educa tive şcolare şi e xtraşcolare din cadrul proie ctelor derulate în
partene riat cu: IPJ Iaşi, Secţia de Poliţie nr. 4 sau A NAT Iaşi.
•

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI
OBIECTIVELE STABILITE:
> A cordarea de servicii educaţiona le şi terapeutice de calitate elev ilor cu CES din

Paşcani şi zonele limitrofe
> Div ersificarea gamei de serv icii educaţionale şi terapeutice cu noi tehnici şi

>
>
>
>
>
>
>

-

metode de inte rvenţie în concordanţă cu particularităţile psihoindiv iduale ale
elevilor
Reducerea numărului de absenţe şi scăde rea ratei a bandonului şcola r
F acilitarea accesului la perfecţiona re a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxilia r şi nedidactic
A ccesarea de proie cte cu finanţa re externă şi finanţare europeană în v ederea
îmbunătăţirii calităţii serv iciilor oferite şi îmbunătăţirea bazei mate riale
C rearea unei culturi organizaţionale la care să adere ca drele didactice, părinţii, elev ii
Implicarea unui număr cât mai ma re de pă rinţi în educaţia propriilor copii
Promov area imaginii şcolii şi a politicilor de nondiscriminare a elev ilor cu C ES
Deschiderea şcolii către comunitate şi implicarea comunităţii în v iaţa şcolii
F undă umană realizată cu oca zia Zile i Internaţionale de C onştientizare a
autismului, 2 aprilie 2015
1. CONSTATĂRI
C um am încercat să ne de zv oltăm:
Prin accesarea de surse de finanţare e xte rnă şi fonduri europene în v ederea
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perfecţionării cadrelor didactice şi îmbună tăţirii bazei materiale
Prin elaborarea şi publica rea unor lucrări de spe cialitate (volumul simpozionului
Prin extinderea gamei de serv icii oferite cu noi metode şi tehnici de interv enţie
(terapia prin artă, meloterapia, e rgote rapia, tera pia multisenzorială etc.)
Prin elaborarea de Programe Şcolare pentru disciplinele opţionale, av izate de
ISJ Iaşi adaptate nev oilor reale ale elev ilor şi specificul deficie nţei:
”Bucătarii speciali” şi ”Micii bucăta ri”
”Tradiţii şi obiceiuri”
”Prietenul meu calculatorul”
•
”Artiştii speciali” (obie cte realizate în cadrul atelie rului de olărit al şcolii)
- Prin dezv oltarea de activ ităţi în cadrul unor ce rcuri avizate de ISJ Iaşi:
”Micii actori”
”A rtiştii speciali”
”Magia dansului”
Prin oferirea unei game ada ptate şi div erse de activ ităţi extracuriculare şi e xtraşcolare
Prin dezv oltarea de parteneriate educaţionale cu div erşi actori comunitari:
C asa de C ultură, Poliţia, ISU Iaşi, C asa C orpului Didactic Iaşi, şcoli de masă,
ONG-uri, etc
Prin implica rea unui numă r mare de v oluntari, elev i de la şcolile de masă
Prin crearea unui set de valori şi a unei culturi organizaţionale. A m realizat în
acest an şcolar: steagul şcolii, imnul şcolii şi videoclipul de prezentare a şcolii.
C onstatări la final de an:
Îmbunătăţirea calităţii a ctului didactic şi terapeutic prin dezv oltarea de noi
terapii şi cabinte/ laboratoare
Div ersificarea gamei de serv icii oferite de şcoală faţă de comunitatea locală
(acordarea de serv icii terape utice în regim de v oluntariat, consilierea familiilor
elevilor cu CES)
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare prin proiecte europene şi
prin CC D Iaşi
Realizarea de activ ităţi educativ e în parte neriat cu şcolile publice, instituţii de
cultură, Poliţie, ONG-uri, Autoritatea Loca lă
Implementarea proiectului cu finanţa re externă ”A rtterapie pentru specialii de
Paşcani” prin ca re s-a e xtins activ itatea din cabine tul de olă rit, proie ct finanţa t
de MO L România şi F undaţia Pentru C omunitate Cluj
Implementarea proiectului european ERASMAS + intitulat ”Realizare a
dimensiunii europe ne a şcolii prin integrarea de modele europene în
şcolarizarea copilului cu dizabilităţi” prin care un număr de 24 ca dre dida ctice
au urmat cursuri de perfecţiona re în spaţiul european în Italia, Spania şi
F inlanda, cursuri finalizate cu obţinerea de Certificate Europass Mobility. Tot în
cadrul proiectului, 28 cadre didactice a u urmat cursurile de limba engle ză cu
certificat de competenţe ligv istice niv el A2.
Elaborarea şi impleme ntare a 2 proie cte educativ e iaprobate în C alendarul
A ctiv ităţilor Educativ e Judeţene: Concursul Judeţean de desen ”Primăv ara în
culoare” şi Concursul judeţean de te nis de masă ”C upa Primăv erii la tenis de
masă” ediţia a V III-a
Elaborarea şi implementare a 2 proiecte educative incluse în C alendarul
A ctiv ităţilor Educativ e Regionale: Concursul J udeţean de de sen ”Iarna v eselă”
şi simpozionul ştiinţific ”Dimensiuni ale înv ăţământului special şi specia l
integrat în conte xt naţional şi european”. Simpozionul regional s-a realizat în
partene riat cu ISJ Iaşi , Univ ersitatea ”A .I. C uza” Iaşi şi 7 şcoli din regiune a
Moldov a având o participare de am ploare
O rganizarea Zilelor Şcolii, activitate care re uneşte toţi partene rii şi cola boratorii
şcolii şi v izează deschide rea şcolii către comunitate, promovarea elevilor cu
cerinţe educa tiv e speciale, inte grarea reală din punct de v edere social a
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acestora
> Datorită nume roaselor premii obţinute, an de an, de că tre cele 2 forma ţii de

dans ale şcolii, trupa de dans tradiţional ”Busuiocul” şi trupa de dans modern
”Iris” în anul 2015, Inspe ctoratul Şcola r Judeţea n Iaşi a sele ctat şcoala noastră
pentru a organiza faza regională a C oncursului national de dans ”Împreună
pentru viitor” din cadrul Strategiei Naţionale de A cţiune Comunitară. La acest
concurs au participat 7 trupe de da ns mode rn şi 6 trupe de dans tradiţional din
judeţele din regiunea de NE a Moldov ei: Iaşi, Bacău, Suceav a, Neamţ, V aslui,
Botoşani.
> Promov area imaginii şcolii prin campa nii media desfăşurate în urma
activităţilor de succe s din şcoală, sigla şcolii, imnul şcolii, steagul şcolii, clipul
de prezentare, blogul unităţii, rev ista şcola ră ”Special de Paşcani”, pa gina de
facebook, Zilele Şcolii, w ebsite: w ww .scoalaspecialapascani.ro
> C rearea unei culturi organizaţionale, a unui se t de v alori la care a u aderat toţi
angajaţii
> Derularea de proiecte finanţate de C J Iaşi: înfiinţarea unei came re multimedia
dotată cu table intera ctiv e, retoproiectoare 3D, dotarea cabinetului de
stimulare m ultise nzorială, RK la grup sanita r băieţi, dotări şcoală etc.

Elevi:
În anul şcolar 2014-2015, Şcoala Gimnazială Specială Paşcani a asigurat
servicii de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi terape utic-recupera torie
unui numă r de 154 elev i dintre care 42 au deficie nţe sev ere şi asociate. În
anul şcola r 2015-2016 şcola rizăm 150 de elev i din care 54 prezintă deficienţe
mintale sev ere.
2. REZULTATE OBŢINUTE:
Rata de promov abilitate la niv elul şcolii: 98,7%
Din totalul de 154 de e lev i un număr de 2 nu au avut situaţia încheiată
deoarece nu a u fre cventat şcoala decât foarte puţin. S-au întreprins toate
demersurile ne cesare (luarea le găturii cu familiile, cu autorităţile locale, cu
poliţia, s-a efe ctuat consiliere la domiciliu etc.), dar din păcate nu s-a reuşit
integra rea elev ilor în unitatea şcolară.

Responsabilități și acțiuni realizate în dom eniul educației de către Prim ăria
M unicipiului Iași
Primăria Municipiului Iaşi a susţinut, în colaborare cu Inspe ctoratul General Judeţea n
Iaşi şi cu organiza ţiile neguvernamentale implicate în educaţie, proiecte educaţionale menite
a genera v aloare pentru Iaşi şi activ ităţi cu impact deosebit pentru întreaga comunitate
ieşeană. Se ev idențiază organizarea cele i de-a 4 ediţii a Galei Excelenţei în Educaţie,
întrucât e xcelenţa şi re cunoaşterea valorilor trebuie să gă sească întotdeauna ecou în rândul
comunită ţii noastre.
În semn de preţuire pentru profesorii şi elevii care au obţinut performanţe deose bite
la examenele de evaluare naţională şi baca laureat, Primăria Municipiului Iaşi a premia t elevii
şi directorii şcolilor care au obţinut performanţe deosebite pe plan naţional.
Primăria Municipiului Iaşi a inte nsificat programele de stagii în instituţie, ca semn al
deschiderii şi tra nspa renţei activ ităţii instituţiei, pentru elev ii şi stude nţii din Iaşi interesaţi să
cunoască activitatea Primăriei Municipiului Iaşi.
Programul de Investiții Învățământ
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OBIECTIVUL
Investiții în Invatamant
A. Lucrari
C o nstr u ire exti n d ere c or p A Lic e ul d e I nf or m a tic a "Gr. M o is il " si lucra ri
ptr.desfiintare ma gazie anexa 2 a liceului
C onstruire corp nou Liceul "M.Costin"
Extindere corp nou Liceul "V.A lecsandri"
R ec ons tr uir e c or p C Gr adi nita PP 5 "Sf.Sava"
Extindere gradinita Gradinita PP 1
A menajare hol acces corp nou Liceul "M.C ostin"
A lte cheltuieli de Inv estitii școli și grădinițe – dotari mobilier, apa ratura la
școli și grădinițe
Proiecte repa rații ca pitale, expertize si studii pentru unitățile de
înv ățământ Colegiul de A rte O . Băncilă, Colegiul National "G.Ibraileanu",
Scoala "B.P.Hasdeu", Scoala "M.Kogalniceanu" Liceul "D.C antemir", Liceul
"V .Alecsandri", Liceul Tehnologic, Scoala
Postliceala Sanitara, Scoala "C .Sy lv a", Colegiul "V .A damachi", Grădinițele
PP 26, PP 23, PP1
A lte cheltuieli asimila te inv estitiilor(reabilitari si repa ratii ca pitale)
Reabilitare scoala Scoala "I.Simionescu"
Reparatii acoperis si rea bilita re termica corp arte plastice Colegiul
"O.Bancila"
C olegiul"V.A damachi"
Reparatii ca pitale fatada C olegiul Economic Administrativ
Reabilitare corp laboratoare C olegiul"M.Eminescu"
Reparatii ca pitale tamplarie scoala Colegiul "I.C .Stefanescu"
Reabilitare te rmica camin C 2 Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"
Reparatii ca pitale tamplarie si hidroizolatie scoala si ateliere C olegiul T.
"M.Sturdza"
Reparatii ca pitale fatada sala sport Colegiul de Electronica si
Telecomunicatii
Reparatii ca pitale corp B Liceul "A .I.Cuza"
Reparatii ca pitale corp A si D Scoala "B.P.Hasdeu"
Reparatii ca pitale corp B Liceul "A .I.Cuza"
Reparatii ca pitale fatada Scoala "D.A.Sturdza"
Reparatii c a pita le in t erio ar e S coala"G.I.Bratianu"
Reparatii ca pitale tamplarie si acoperis corp B Scoala "I.Neculce"
Reparatii ca pitale Scoala "V.C onta”
Reparatii ca pitale instalatii electrice Gradinita pp 20
Reparatii ca pitale acoperis Gradinita pp 21
Reparatii ca pitale hidroizolatie Gradinita pp 23 "Cuv ioasa Parascheva"

Mii lei
10 452 ,5
1.827 ,55
160,00
400,00
1.002,55
255,00
10,00
72,00
8624 ,95

777 ,60
7 .257 ,95
550,00
300,00
190,00
100,00
249,00
147,70
295,00
200,00
159,00
350,00
327,30
350,00
272,40
350,00
806,15
567,60
160,00
344,00
500,00

Direcția Creșe
Direcția C reșe este un serv iciu public care oferă serv icii cu caracter social, medical şi
educaţional, av ând ca scop suprav egherea, educa rea timpurie si îngrijirea copiilor cu vârstă
antepreșcolară. Pe tot parcursul anului 2015 s-a avut în v edere îmbunătățirea condițiilor de lucru
pentru prote cția și siguranța copiilor, da r şi a angajaţilor. Lipsa mare de personal cu care Direcția
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Creșe s-a confruntat în ultimii ani s-a ameliorat prin a ngajarea unui număr suficient de pe rsoane
care să poată asigura serv icii de calitate pe ntru suprav egherea, îngrijirea și educarea copiilor.

Creșa
Universul C opiilor (C reșa nr. 1)
C urcubeul V eseliei (C reșa nr.
2)
C lopoțelul Magic (Creșa nr. 6)
Poienița Însorită (Creșa nr. 8)
V oiniceii (C reșa nr. 9)
Piticii Năzdrăvani (C reșa nr.
10)
Primii Pași (Creșa nr. 14)
F luturașii V eseli (Creșa nr. 15)
Piticot (Creșa nr. 19)
Năzdrăv anii Veseli(C reșa nr.
24)
Steluța Fermecată(C reșa nr.
25)
TOTAL

Num ăr de
grupe
3

Nu măr de c o pii
în sc riș i
77

Gra dul d e
oc u p are
100%

4
2
4
4

87
55
10 9
93

10 0 %
10 0 %
10 0 %
10 0 %

2
2
2
4

69
56
48
11 0

10 0 %
10 0 %
10 0 %
10 0 %

2

39

10 0 %

4

10 0
843

10 0 %

Direcția C reșe și-a propus îndeplinirea următoarelor obiectiv e :
o C reșterea continuă a calității serv iciilor ofe rite comunității ie șene, copiilor acesteia și
familiilor lor, prin asigura rea unui microclimat corespunzator, care să le ofere copiilor
sigura nță, protecție și îngrijire adecv ată;
o C rearea șanselor egale pentru toți copiii prin educare și îngrijire personalizată, forma rea și
dezv oltarea competențelor pare ntale într-un context de solida ritate comunitară indiferent
de statutul social, v enit, etnie și religie, printr-o aborda re conv ergentă a copilului și
implicarea părinților acestuia în special mama ;
o Stimularea dife rențiată a copilului în vederea dezv oltării sale individuale în pla n intelectual,
socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de v ârstă ale acestuia
și de potențialul său ev aluat;
o Promov area jocului ca formă de activ itate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a
demersurilor e duca ționale la vârstele tim purii;
o Promov area interactiunii cu ceilalți copii prin activ ități de grup specifice v ârstei.
Pe parcursul anului 2015 s-au realiza t următoarele lucrări de investiții:
1. Reabilitarea C reșei nr 6 – C lopoțelul Magic - clădire în care este și sediul Dire cție i
C reșe. Inv estiția a fost realizată din bugetul Direcție i Creșe și a fost în sumă totală de
102.535 lei. Principalele lucră ri au fost de înlocuire a tâmplăriei, reabilitarea interioarelor și
a instalațiilor sa nitare, reabilitarea fațade lor precum și a curții interioare.
2. Reabilitarea termică a C reșei nr 14 – Primii Pași - a f ost o parte a program ului de
inv estiții proprii a Primăriei Municipiului Iași iar suma totală a lucrărilor realizate a fost de
371.196 lei. Lucră rile e xecutate au fost de anv elopare a clădirii, izolație a a coperișului,
înlocuire a tâmplăriei exterioa re, amenajări interioa re ( gresie, faianță, pa rchet, etc. ). De
asemenea s-au efectuat lucrări de împrejmuire a perime trului și de ame najare alei și trotuare.
3. Reabilitarea termică a C reșei nr 19 – Piticot - a fost o parte a programului de inv estiții
proprii ale Primăriei Iași iar sumă totală a lucrărilor rea lizate a f ost de 163.959 lei. Lucrările
executate au fost de anv elopare a clădirii, izolație a acope rișului, înlocuirea tâmplărie i
exterioare, împrejmuire curte.
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4. Reabilitarea Creșei nr 2 – C urcubeul V eseliei - inv estiția a fost realizată din buge tul
Direcției C reșe și a fost în sumă totală de 87.535 lei. Principalele lucră ri au fost de înlocuire a
tâmplăriei, amenajări inte rioare.
5. Reabilitarea C reșei nr 9 – V oiniceii - inv estiția a fost demarată în anul 2015, din
bugetul Direcție i Creșe, prin realizarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei și va continua în anul
2016 cu realizarea lucrărilor de hidroizola ție a acoperișului. Suma totală a contractului de
lucrări este de 108.289 le i.
6. C reșterea confortului termic pe timpul verii, pentru copiii înscriși în
creșe, a reprezentat un obiectiv al instituției. În acest sens au fost achiziționate aparate de ae r
condiționat pe ntru fiecare grupă de creșă – un total de 38 aparate.
Obiective pentru îmbunătăţirea activităţii din anul 2016:
o Angajarea de personal cu calif icarea de educator puericultor, pe ntru fie care creșă Activitatea
specifică desfășurată de educatorul puericultor, în cola borare cu restul personalului din creșă va
conduce la dezv oltarea copiilor, în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotor, după v ârsta și
potențialul fiecărui copil
o Demararea de lucrări de investiții la Creșa nr 1, str. Ţuţora, clădire care nece sită lucră ri ample de
reabilita re.
o Dotarea fiecărei creșe cu calculator, în v ederea asigurării e fectuării în condiții a decv ate a tuturor
lucră rilor legate de partea administrativ ă sau educativ ă a activ ității.
o Achiziția de mobilier specific și de ustensile pentru bucătă rie, pentru îmbunătățirea condițiilor de
desfășura re a activității încât să se păstre ze cara cterul funcțional al fiecă rui se diu de creșă.

CAPITOLUL al XII-lea: MUNCĂ , ASIGURĂRI SOCIALE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
MUNCĂ , ASIGURĂRI SOCIALE
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași
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I. SITUAŢIA DE PE PIAȚA MUNCII DIN JUDEȚUL IA ȘI

A. Tendințe ale șomajului înregistrat
B. Tendințe ale ocupării forței de m uncă

A. Tendințe ale șomajului înregistrat
În anul 2015 rata șomajului înre gistrat în județul Iași a urmat un tre nd descende nt de la 5,05%
în luna ia nuarie până la 4,41% în luna decem brie – v ezi graficul nr. 1.
Comparând evoluția aceasta cu cea de la nivel național constatăm că, la data de 31.12.2015,
județul Iași a înregistrat o rată a șomajului mai mică cu 0,49 puncte procentuale față de cea
înregistrată de A NOFM.

Graficul nr. 1 – Rata șomajului la nivelul jud. Iași compara tiv cu niv elul național
Luna

Rata somaj - Rata somaj judetul Iasi
niv el national

Ianuarie
F ebruarie
Martie
A prilie
Mai

5,05%
5,01%
4,90%
4,85%
4,71%

5,54%
5,60%
5,45%
5,20%
5,00%

Iunie
Iulie
A ugust
Septembrie
O ctombrie

4,61%
4,69%
4,73%
4,62%
4,55%

5,01%
5,06%
4,99%
4,89%
4,88%
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Noiembrie
Decembrie

4,50%

4,88%

4,41%

4,90%

Graficul nr. 2 – Numărul șome rilo r înregistrați în jud. Iași comparativ cu niv elul național

Luna

numar
numar someri someri 2015
2015 - judetul
niv el
Iasi
national

Ianuarie
F ebruarie
Martie
A prilie
Mai
Iunie
Iulie
A ugust

14891
14773
14439
14300
13876
13584
13836
13950

493415
498513
485878
463247
445494
446703
451168
444356

Ponderea
somerilor
din judetul
Iasi
in
total
someri
3,02%
2,96%
2,97%
3,09%
3,11%
3,04%
3,07%
3,14%

Septembrie
O ctombrie
Noiembrie
Decembrie

13637
13424
13269
13026

435616
434568
434739
436242

3,13%
3,09%
3,05%
2,99%

Definitoriu pentru anul 2015 este faptul că, ponde rea şomerilor neindemnizaţi a fost net
superioară ce lor indemnizaţi, respectiv peste 80% comparativ cu aproximativ 20% (şomeri
indemnizaţi) raportat la numărul total de șomeri.
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Graficul nr. 3 – Distribuția șome rilor în funcție de tipul de indemnizație

Luna
Ianuarie
F ebruarie
Martie
A prilie
Mai
Iunie
Iulie
A ugust
Septembrie
O ctombrie
Noiembrie
Decembrie

numar someri
indemniza ti
3120
2933
2337
2004
1852
1725
1777
2249
2250
2149
2109
2181

numar someri
neindemnizati
11771
11840
12102
12296
12024
11859
12059
11701
11387
11275
11160
10845

Din punct de v edere al nivelului de educație, în anul 2015, ponderea cea mai ridicată a
şomerilor se regăseşte în se gmentul persoanelor ca re au absolv it până la 8 clase sau şcoala
profesională inclusiv .
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Graficul nr. 4 –Ev oluția șomerilor în funcție de niv elul de educație
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e
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Se observă că aproximativ 84% din numărul total de şomeri au absolvit până la şcoala
profesională şi doar 4 % (în medie) au studii superioa re.
Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost mai ridicată în râ ndul populației din mediul
rural, aproximativ 80% din totalul șom erilor, cu mențiunea că be neficia rii prevederilor Legii
nr. 416/2001 priv ind v enitul minim garantat cu modificările și completă rile ulterioare, constituie
marea parte dintre a ceștia, cu următorul profil ocupațional : fără studii sau cu studii incomplete
și v ârsta peste 50 ani.
Județul Iași a re aproximativ 8500 pe rsoane din a ceastă categorie ia r e xperie nța de zi cu zi ne-a
arătat că procesul de ocupa re este unul mult mai comple x si de durată, fa pt pentru care
serv iciile de ocupare ofe rite de funcționarii AJOFM Iași trebuie să fie constante, susținute și
personalizate.

Graficul nr. 5 – Structura șome rilor după me diul de prov eniență
După anul 2010 s-a observat o creștere accentuată a șomajului și în rândul tinerilor la niv elul
UE fapt pentru ca re toate cele 28 de state mem bre au pre zentat planurile de punere în aplicare
a GA RANȚIEI PENTRU TINERET și s-au făcut primii pa și către înființarea sisteme lor de ga ranție
pentru tinere t.
Logica acestui program este foa rte simplă : să ga ranteze că niciun tânăr nu rămâne șomer sau
inactiv pentru mai mult de 4 luni, iar Serv iciul Public de Ocupare trebuie să -i ajute să
dobândească și să-și dezv olte competențele care să le permită să acceadă la un loc de muncă
adecvat.
Un factor îngrijoră tor e ste reprezentat de crește rea numărului de tineri (15-24 ani) ca re nu sunt
ocupați, în e ducație sau forma re, așa numiții NEETS, fapt care indică dif icultăți în tra nziția de la
sistemul de e duca ție la piața muncii și reprezintă una dintre categoriile cărora ar tre bui să li se
acorde o ate nție deosebită în perioada 2015-2020.
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Graficul nr. 6 – Distribuția șomerilor pe grupe de v ârstă
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B. Tendințe ale ocupării forței de m uncă
În anul 2015 angajatorii au decla rat, în conformitate cu prev ederile art. 10 din
Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigură rilor pentru șomaj și stimularea ocupării forțe i de muncă, cu
modifică rile şi completările ulterioa re, un număr de 15.874 locuri de muncă v acante.

Graficul nr. 7 – Locuri de muncă v acante pe domenii de activ itate
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Graficul nr. 8 – Ponderea locurilor de m uncă v acante pe dome nii de activ itate

Graficul nr. 9 – Număr persoane ocupate pe domenii de a ctivitate

Graficul nr. 10 – Ponderea pe rsoanelor ocupate pe domenii de activitate
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II. ACȚIUNI DE INT EGRARE PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR AFLATE ÎN
CĂ UTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Obiectiv ul general al Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2015 a fost
încadra rea în muncă a ce l puţin 1 0 .700 de persoane la nivelul județului Iași. Urmare a
implementării pa chetului de servicii de ocupare au fost încadrate în muncă 12 .083 persoane,
gradul de realizare fiind astfel cu 13% mai mare decât ținta programată.
Măsuri de stim ulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Într-o societate m odernă, şomerul care beneficiază de serv icii de specialitate se manifestă activ
pe piaţa muncii. Serv iciile de ocupare au menirea să stimuleze un com portame nt activ al
şomerilor, să soluţioneze problemele privind asigura rea unui loc de muncă fie direct pe seama
ofertelor gestionate la niv elul agenţiilor judeţene pentru ocupa rea forţei de muncă, fie indirect
prin îndrumarea lor pe baza unor te hnici şi metode de căutare a unui loc de muncă.
Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează atât pe rsoanelor în căutarea
unui loc de muncă cât şi angajatorilor şi vizeazã:
• creşte rea şanselor de ocupa re a persoanelor în că utarea unui loc de muncă;
• stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de
muncă.
1 . Servicii de informare și consiliere profesională
Serv iciile de informare şi consiliere profe sională au un rol esenţia l în activitatea desfăşurată de
serv iciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele
aplicării celorlalte tipuri de serv icii de stimula re a ocupării, în special formarea profesiona lă.
Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională oferite
prin intermediul A JOFM Iași 25 .623 persoane aflate în căutarea unui loc de m uncă,
dintre care 2 2.829 persoane nou intrate.
Dintre persoanele nou înregistrate, informate și consiliate de specialiștii A JOFM Iași, circa
60% au fost bărbați și 40% femei.
2 . Servicii de m edierea muncii
Prin intermediul serviciilor de mediere s-a realizat ocupa rea a 9 .457 persoane, din care :
6 .223 persoane încadrate cu contract de muncă pe pe rioadă ne determinată;
3 .234 persoane încadrate cu contract de muncă pe pe rioadă dete rminată.
Activ itatea de mediere a muncii a fost susţinută în mod ev ident şi de organizarea burselor
locurilor de muncă. Prin inte rmediul acestora a u fost înca drate 576 persoane, după cum
urmează :
• 428 persoane la Bursa generală a locurilor de muncă din data de 24 aprilie 2015 –
ev aluare la o lună,
• 148 persoane la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi din data de 25
septembrie 2015 – evaluare la o lună.
În anul 2015 numă rul persoanelor ocupate prin intermediul burselor locurilor de muncă a
repreze ntat 6 ,1% din totalul pe rsoane lor ocupate prin me dierea muncii.
3 . Servicii de formare profesională
Prin Centrul de F ormare Profesională Propriu în cursul anului 2015 au f ost cuprinse în programe
de formare profesională un număr total de 1.151 persoane, din care:
•
1.088 șomeri;
•
19 persoa ne aflate în detenție ;
•
44 persoa ne inte resate ca re au suportat contrav aloarea cursurilor.
Din cei 1.088 șomeri înregistrați, participanți la programe de formare profe sională, au absolv it,
până la 31.12. 2015, un număr de 679 șome ri, respectiv 62,4%, iar un număr de 323 pe rsoane
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se află în cursuri de forma re profesiona lă, acestea f inalizându-se eșalonat pâ nă în luna mai
2016.
Din totalul absolv enților, în anul 2015 au fost încadrați în muncă un procent de peste 55% .
La fundamentarea Planului de Formare Profesională am avut ca puncte de ple care obiectiv ele
strategice, direcțiile de acțiune și țintele stabilite prin Strategia de formare profesională 20142020.
Pentru stabilirea Planului de F ormare Profesională am analizat relevanța sistemelor de formare
profesională a șomerilor, persoanelor aflate în că utarea unui loc de muncă în raport cu cererea
și tendințele piețe i muncii.
Elaborarea Planului de formare profesională a ţinut cont și de caracterul local al dezv oltării
economice şi de disparităţile e xistente în te rmeni de acce s şi participa re la f ormare profe sională
a șomerilor, a pe rsoanelor afla te în căutarea unui loc de muncă, urmărindu-se modul în care
sistemul de forma re profesională se adresează beneficiarilor direcți, fie prin formare inițială, fie
prin formare continuă, încurajând astfel învățarea de-a lungul întregii v ieți. În anul 2015
programe le de formare profesională organizate de către A JOFM Iași au fost cu pre cădere
pentru Nivelul I și Niv elul II de calificare, dar și programe de iniție re/specializare, programe la
care au pa rticipat persoane cu studii generale, gim naziale, liceale sau superioare.
Planul de F ormare Profesională a reprezentat un răspuns a decv at la nev oile șomerilor, ale
persoanelor afla te în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor şi comunităţilor prin f ormare
profesională de calita te pentru piaţa muncii, v izând să asigure o contribuție semnifica tivă la
realizarea obiectiv ului major al Strategiei EU 2020, și anume creșterea ratei de ocupare, cu ținta
de 75% .
Cele mai solicitate programe de formare profesională au fost organizate în următoarele
meserii/ocupații :
Comerț (142 persoa ne), Frizer-C oafor-Manichiurist-Pedichiurist (151 pe rsoane), Agent de
securitate (70 persoane ), Bucăta r (85 persoane), Inspector Re surse Umane (75 pe rsoane
)O perator introduce re v alidare şi prelucrare date (65 persoane ), C ontabil (42 persoane ),
Manager Proiect (45 persoane ).
4 . Încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
Stimularea încadrării în muncă a absolv enţilor v izează, deopotriv ă, ambele segmente ale pieţei
muncii: angajator şi absolv ent.
Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în m uncă a absolvenţilor de
învăţământ, diferenţiate în f uncţie de niv elul studiilor absolv ite de cel angajat, a u av ut un
aport important la ocuparea tinerilor înregistraţi în ev idenţele agenţiei.
Utilizarea tuturor mijloa celor de informare în masă cu priv ire la măsurile activ e destinate
tinerilor, informa rea şi consilie rea priv ind cariera elevilor din a nii termina li de studii, bursa
locurilor de muncă destina tă absolv enţilor a fă cut posibilă a ngajarea a 1213 absolv enţi, după
cum urmează :
• 594 absolv enţi (48,96% ) prin încheierea de contra cte indiv iduale de muncă pe pe rioadă
nedeterminată, prin subv enţiona rea locului de muncă;
• 619 absolvenţi (51.04%) prin încheierea de contracte indiv iduale de muncă, fără
subv enţionarea locului de muncă.
Din cei 5 94 absolvenţi angajaţi prin măsura de subvenţionare a locului de m uncă, 8 9 sunt
absolvenţi de înv ăţământ profesional, 1 42 sunt absolv enţi de învăţământ liceal şi 363 sunt
absolvenţi de înv ăţământ superior.
O contribuţie la încadrarea în muncă a a bsolv enţilor a adus-o și organizarea, la niv el județean,
a Bursei locurilor de m uncă pentru absolvenţi, în data de 25 septembrie 2015, în două
locaţii din judeţul Iaşi, respectiv C asa de C ultură a Studenţilor din Municipiul Iaşi şi C asa de
Cultură Mihail Sadov eanu din Municipiul Paşcani.
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Din totalul ce lor 1 .150 participanţi la bursă, 820 au fost absolvenţi. Dintre aceştia, au
fost selectaţi în v ederea încadrării în muncă 6 70 absolvenţi, din care 1 48 au fost şi încadraţi.
În anul 2015, a u benef iciat de prim e neimpozabile de încadrare acordate din bugetul
asigură rilor pentru şomaj, 131 absolv enţi de înv ăţământ care s-au înca drat pentru o pe rioadă
mai mare de 12 luni iar 31 absolv enţi au beneficiat de completarea veniturilor ca urmare a
încadră rii înainte de e xpirarea indemnizaţiei de şomaj.
Conform prevederilor Le gii nr.72/2007 priv ind stimula rea încadrării în m uncă a elev ilor şi
studenţilor, A .J.O .F.M. Iaşi a v enit în întâmpinarea a ngajatorilor şi în a nul 2015, prin finanţarea
din bugetul asigurărilor pe ntru şomaj a cheltuielilor cu salariile generate de înca drarea de către
angajatori a 5 5 studenți şi 15 elevi pe perioada v acanțelor.
5 . Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici
susţinători ai fam iliilor m onoparentale
Şomajul în rândul pe rsoane lor cu v ârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţină tori ai familiilor
monoparentale continuă să constituie una din problemele pieţei forţei de muncă şi e ste în
atenţia serv iciului public de ocupare.
În anul 2015 au fost înca drate în m uncă 2.668 persoane cu vârsta de peste 45 ani şi 348
şomeri unici întreţinători de fam ilie monoparentală, din care 644 persoane prin
acorda rea de subv enţii angajatorilor care încadrează pe rsoane din a ceste categorii. De
asemenea, au fost încadrate, cu subvenţionarea locului de muncă, un număr de 11
persoane care mai au 5 ani până la pensie.
6 . Încadrarea în muncă prin stim ularea mobilităţii forţei de muncă
Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadra re sau de instala re,
după ca z. Măsura poa te fi o soluţie pentru acope rirea deficitelor de forţă de muncă din a numite
zone, regiuni sa u sectoare de activ itate.
Prin acorda rea de prime de mobilitate a u fost ocupate în muncă 1 4 de persoane, astfel: 11
persoane ca urmare a încadră rii într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km față
de localitatea unde a u av ut domiciliul, iar 3 persoane care, ca urmare a angajării lor, și-au
schimbat și domiciliul.
Din punct de vedere al v ârstei, măsura a av ut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă
peste 45 ani, be neficiarii a cestei măsuri a ctiv e grupându-se după cum urmează:
•
3 persoane au v ârsta sub 25 ani;
•
2 persoane au v ârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani;
•
2 persoane cu v ârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;
•
7 persoane cu v ârsta peste 45 ani.
Din totalul persoanelor ocupate prin această mă sură activ ă 7 sunt bărbaţi, 7 sunt fem ei, iar
7 au studii superioare.
III.

MUNCA ÎN ST RĂINĂTATE

A. Plasarea cetăţenilor români în străinătate - Rețeaua EURES
AJOFM Iași, în calitate de se rv iciu public de ocupare, e ste membru al reţelei EURES din anul
2007.
EURES este reţeaua de coope rare între serv iciile publice de ocupare europene şi alţi parteneri
implicaţi pe pia ţa muncii (sindicate le şi organizaţiile patronale ), coordonată de C omisia
Europeană şi are ca principal obie ctiv facilita rea liberei circula ţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului
Economic Europea n şi Elv eţia.
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Atingerea acestui obie ctiv se realizează prin transparenţa informaţiilor referitoare la locurile de
muncă v acante precum şi la condiţiile de muncă şi de viaţă din sta tele SEE, transparenţă
realizată atât prin componenta umană a reţe lei (consilierii EURES) cât şi prin componenta
tehnică (portalul e uropean EURES al locurilor de muncă v acante ).
Prin interm ediul reţelei EURES au fost primite şi promovate în anul 2015 peste
4.072 locuri de muncă vacante.
La AJOFM Iaşi 131 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în state europene
s-au adresat consilierului EURES (prin audienţă, e-mail sau telefonic) pentru găsirea
unui loc de m uncă în diverse state europene. Cele mai solicitate ţări ca destinaţie de
muncă ale că utătorilor de locuri de muncă a u fost Spania, Danemarca, Germania, Norvegia.
Distribuţia pe niv ele de instruire a persoanelor afla te în că utarea unui loc de muncă este
următoarea :
• 44,27% sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profe sionale,
• 29,77% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale,
• 25,96% sunt persoane cu studii superioare.
Solicitările lor au fost orienta te cu prepondere nţă pentru locuri de m unca în agricultură,
construcţii, industria prelucrătoare, industria hotelieră, dar au e xistat şi solicitări pentru locuri de
muncă înalt calif icate (ingineri IT, doctori, etc.).
EURES Iaşi a desfăşurat o cam panie susţinută de informare şi comunicare asupra
oportunităţilor de ocupare oferite de reţeaua EURES.
Suportul materia l al informaţiilor diseminate l-au constituit div erse broşuri şi plia nte referitoare
la serv iciile EURES, la condiţiile de muncă şi de viaţă din România (destinate lucrătorilor din
UE/SEE interesaţi în găsirea unui loc de muncă în România) dar şi la condiţiile de muncă şi de
viaţă din div erse state europene (de dicate cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de
muncă în UE/SEE), precum şi diverse materiale informativ e.
În acest context, se rv iciile de informare, consiliere şi medie re ofe rite de reţea ua EURES sunt
foarte importante în prev enirea fenom enului migraţiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea
migraţiei legale.
În anul 2015, au comunicat că au obţinut un loc de muncă în stră inătate, un numă r de 28
persoane.
B. Coordonarea sistemelor de securitate socială
Începând cu data de 01.05.2010, în relaţia cu statele membre UE, au dev enit aplicabile
prev ederile Regulame ntelor (C E) 883/2004, respe ctiv (CE) 987/2009 privind „coordonarea
modernizată a securităţii sociale din Uniunea Europeană”.
Noile norme priv ind coordona rea securităţii sociale sunt aplicate de toate Statele Membre ale
UE.
Principalele prev ederi în domeniul prestaţiilor de şomaj se refe ră la:
•
Totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de activ itate independentă realizate
în diferite state membre în v ederea stabilirii dreptului şi dura tei de a cordare a prestaţiilor de
şomaj într-un alt stat membru, cu condiţia ca persoa na în cauză să fi realizat ce l mai recent
astfel de perioade în conformitate cu legislaţia în baza că reia se solicită prestaţia.
•
A testarea/certif icarea perioa delor de asigurare, activ itate salariată sau indepe ndentă care
vor fi luate în considerare pentru acorda rea prestaţiilor de şomaj.
•
Menţinerea dre ptului la prestaţii în pe rioada în care şomerul se de plasează într-un a lt sta t
membru decât cel care a stabilit dreptul, pentru a îşi căuta un loc de muncă adică e xportul
prestaţie i de şomaj dintr-un stat membru în alt stat membru. Perioada de „export” a prestaţiei
poate fi extinsă de instituţia competentă de la 3 luni la ma ximum 6 luni.
•
Precizări specifice şomerilor rezide nţi în alt stat membru decât statul compe tent.
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•
F unizarea de informaţii refe ritoa re la membrii de familie cu domiciliul în România a i
persoanei care solicită şomaj în alt stat membru, pentru a fi luaţi în calcul la stabilirea
cuantum ului prestaţiei de şomaj.
În anul 2015, f uncţionarul public cu atribuţii în aplicarea prev ederilor Regulamentelor (C E)
883/2004, respectiv (C E) 987/2009 a emis următoarele tipuri de documente :
•
52 formula re E301 priv ind certificarea perioadelor de încadrare în muncă, re spectiv
perioadelor de asigurare pe ntru şomaj în v ederea totalizării perioadelor de asigurare şi
deschiderii dreptului la şomaj în statul în care şi-a desfăşurat ultima dată activitatea;
•
48 formulare E302 ca re cuprind informaţii referitoare la membrii de familie aflaţi în
întreţinerea solicitantului aflat în şomaj, pentru a fi luaţi în considera re pentru calculul
prestaţiilor;
•
52 formulare U009 care cuprind informaţii referitoare la data înregistră rii şomerului în
statul de domiciliu/reşedinţă şi adresa acestuia din România. A ceste formulare se emit şi se
eliberează în cel mai scut timp de la data primirii documentului portabil U2 emis de statul care a
stabilit şi autorizat e xportul prestaţiei de şomaj. Statele care au autorizat exportul prestaţiei de
şomaj au fost: Danemarca, Norvegia, Portugalia, Cipru, Germania și F ranța.
IV.

SURSE DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII AJOFM IAȘI

Bugetul asigurărilor pentru șom aj
Volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi structura
acestora, pe capitole şi subcapitole la v enituri şi pe destinaţii la cheltuieli, au fost aprobate prin
Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, fiind modificată
ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 si Ordonanţa nr. 21/2015.
Execuţia bugetului asigură rilor pentru șomaj la data de 31.12.2015, se prezintă astfel:
Indicator
Program at
Realizat
%
– lei– lei V enituri
37.530.000
39.612.310
105.55
C heltuieli
34.682.200
31.461.163
90.71
Excedent (+)/Deficit (-) 2.847.800
8.151.147
Pentru prima da tă, în anul 2015, s-a realizat un e xce dent la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj.
Procesul bugeta r în domeniul asigurărilor pe ntru şomaj în anul 2015 s-a înscris în coordonatele
unei abordări realiste în concordanţă cu presiunile şi riscurile determinate de ev oluţiile
economice interne şi externe şi rea lizarea strate giilor şi politicilor elaborate în v ederea protecţiei
persoanelor pentru riscul de şomaj, stim ulării ocupării şi adaptării forţei de muncă la ce rinţele
pieţei muncii şi asigurării unui climat de protecţie socială, stimula rea creşterii dura bile şi
asigura rea capa cităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune.
Trebuie menţionat că în anul 2015, potrivit legii bugetare anuale, nivelul contribuţiilor sociale la
bugetul asigură rilor pentru şomaj a fost stabilit la 0.5% pentru contribuţia datora tă de
angajatori şi persoanele juridice şi fizice asimilate acestora, 0.5% pentru cea datora tă de
salariaţi şi 1% pentru cea datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare
pentru şomaj.
În transpune re grafică, exe cuţia buge tară la data de 31.12.2015 se pre zintă după cum
urmează:
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Graficul nr. 11 – Execuția bugetului asigurărilor pe ntru șomaj - pe ntru cheltuieli și venituri 3
Chiar dacă anul bugetar 2015 a fost un an cu m ulte constrângeri bugetare, având în
vedere şi rectificările determinate de ev oluţiile bugetului consolidat din ca re face parte şi
bugetul asigură rilor pentru şomaj nu s-au înregistrat disfuncţii în asigura rea resurselor
pentru realizarea obiectiv elor în domeniul ocupării şi formă rii profesionale a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă.
Structura și ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj (lei) în a nul 2015 este
prezenta tă în graficul nr. 12.
Specificatie

Plati efectuate % din
plati

Cheltuieli de personal

3.388.127

10.77

Bunuri si serv icii

1.024.234

3.25

Subventii

649.085

2.06

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.909.682

12.43

Proiecte cu finantare
nerambursabile

din

fonduri

exte rne 1.035.231

3.29

Asistenta sociala

19.693.873

62.60

Alte cheltuieli

1.760.816

5.60

Total cheltuieli

31.461.048

100%

235

total

Graficul nr. 12 – Structura și ponde rea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj
Structura che ltuielilor cu a siste nța socială care dețin ponde rea în totalul cheltuielilor înregistrate
în anul bugetar 2015, se prezintă astfel:

Asigurări sociale (indemnizaţie şomaj)

SUMA
– lei12.410.588

Ajutoare sociale ( art. 93^4 din Legea 76/2002)

22.451

DENUMIRE CAPITOL BUGETAR

Ajutoare sociale (plati conform art.72,73, 74,75, 80,84,85 din
Legea 76/2002,plati conform Legii 72/2007si plati conform 7.515.913
Legii 335/2013)
Ajutoare sociale in natura (abonamente şome ri si analize
250.924
medicale şomeri înscrişi la cursuri de f ormare profesionala )
TOTAL

20 .199 .876

Graficul nr. 13 - Structura cheltuielilor cu asistența socială înregistrate în anul bugeta r 2015
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Pe ansamblu, situaţia cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în anul 2015,
în v ederea realizării mă surilor a ctiv e pentru ocuparea f orţei de muncă, se prezintă astfel:
lei
Mãsura activã

Formare profesională
Plati pentru prevenirea si combate rea
marginalizarii sociale
Stimularea angajării a bsolv enţilor
Stimularea angajării înainte de e xpira rea
perioadei de şomaj
Stimularea mobilită ţii forţei de muncă
Stimularea angajării de şomeri apa rţinâ nd
unor categorii defavorizate
Stimularea angajatorilor care a ngajeaza
absolventi
Plăţi conform Legea 72/2007

Prevederi
bugetare
definitive
la
31 .12 .2015
1.031.800

Execuţia
bugetară
la
31 .12.2014
970.375

94,05

50.000

22.451

44,90

%

94.892
405.113
20.000
3.169.088
7.517.000

3.769.168

99,99

29.052

Plăţi ajutor financiar ca tre angajatori
(art. 84.1)

20.889

Plati conform Legii 335/2013

7.711

Plati pentru stim ularea crearii de locuri de
munca

365.000

345.844

Total

8.963 .800

8.854.583

94,75
98,78

V. COMUNICARE ŞI RELAŢA CU MASS-MEDIA
Şi în anul 2015 A JOFM Iaşi a continuat colabora rea cu mass-media ce ntrală şi locală, unul din
principalii lianţi între instituţie şi clie nţii săi. Ev aluarea relaţiei cu presa în cursul anului 2015 a
reliefat faptul că se acordă o importanţă semnificativ ă activităţii derulate de Serviciul Public de
Ocupare din România. Mesajele emise de A JOFM Iaşi au fost preluate în mod constant, în timp
util şi fă ră a suferi distorsionări.
În anul 2015 au f ost e laborate şi transmise mijloace lor de comunicare în masă 40 de
comunicate de presă, ale căror subie cte au v izat în principal: locurile de muncă v acante
disponibile prin intermediul re ţelei EURES, burse ale locurilor de muncă, date statistice, etc.
De asemenea, au fost 456 de aparitii în pre sa scrisă, 351 prea audio şi pe ste 2000 de apa riţii
video ca urmare a acordării de declara ţii, interv iuri sau participarea la emisiuni. Ca subiecte de
interes menţionăm ev oluţia locurilor de muncă v acante, cursurile de formare profesiona lă,
situaţia şomajului înregistrat şi ev oluţia acestuia, disponibilizări efectuate şi preconizate, date
statistice cu priv ire la absolvenţii înregistraţi în baza de date şi drepturile ace stora, etc.
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CONCLUZII
Prin activ itatea desfă şurată de cei 45 de funcționari publici din cadrul A JOFM Iaşi, s-a urmărit
apropie rea se rv iciilor de ocupare de beneficia ri sau potenţia lii beneficiari, printr-o abordare
proactiv ă şi o atitudine de schisă.
Serv iciul public de ocupare din Iaşi, punând în practică politicile guvernamentale din domeniul
ocupării forţei de muncă, a fost direct implicat în toate evenimentele organizate la niv el local
ce au v izat problemele persoanelor în cauta rea unui loc de m uncă, av ând o contribuţie
importantă la prev enirea sau a tenuarea efe ctelor şomajului.

Măsurile întreprinse au avut drept efect:
• Scăderea ratei şomajului de la 5,05% în ianuarie 2015 la 4,41% în decembrie 2015;
• Gestionarea unui număr de 15.874 locuri de muncă v acante urmarea unei comunicări
eficiente între A JOFM Iaşi şi angajatori;
• O cuparea în proporţie de 7 6% a locurilor de muncă v acante comunicate de către
angajatori;
• C ontinuarea unui dialog social ef cient cu pa rtenerii publici privaţi, sindicate şi patronate;
• Interes pentru dezvoltarea competenţe lor salaria ţilor A JOFM Iaşi prin pa rticipare a
acestora la schimburi de bune practici în cadrul proie ctelor cu finanţa re europeană, da r şi
cuprinderea acestora la cursuri de pe rfecţionare profesională ;

Mediul de Muncă în Județul Iași – Inspectoratul Teritorial De Muncă Iași

Numărul de salariați, județul Iași:
Sursa: Registrul general de evidență a salariaților
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Procent al categoriilor de angajatori:

Procent de repartizare a salariaţilor între categoriile de angajatori:
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Munca zilierilor:

Înregistrarea și monitorizarea muncii zilierilor:
• 138 registre pe ntru zilie ri, achiziţionate de către 100 beneficiari;
• 1.634 depuneri lunare ale copiilor paginilor din registre, realizate de 186 be neficia ri;
Din mai 2011 până în decembrie 2015 au fost achiziţionate 1.216 registre de 557 beneficiari şi
au fost acum ulate 1.039.691 zile de muncă, prestate de 39.000 zilie ri, pentru 379 beneficiari.
Domeniile în care sunt utilizați zilierii:

Mediul de m uncă în județul Iași: indicatori sociali
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Dialogul social: relații colectice de muncă

•
•
•
•

0 conflicte colectiv e de muncă (0 din mai 2011)
178 copii dosare pentru obţinerea reprezentativ ităţii depuse de sindicate (265 din mai
2011)
13 dovezi priv ind numărul de salariaţi eliberate a ngajatorilor sa u organizaţiilor patronale
în vederea obţinerii reprezentativ ităţii (62 din mai 2011)
Îndrumare şi consultanţă pentru obţinerea reprezentativităţii şi pentru negocierea,
încheie rea şi înregistra rea contractelor colectiv e de muncă la niv el de unitate
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Monitorizarea relațiilor de muncă:
• 2 .978 proceduri de înregistrare pentru transm iterea on-line a registrului gene ral de
ev idenţă a salariaţilor (2.541 în 2014)
• 3 .782 depuneri la ghişeu ale registrului gene ral de ev idenţă a salaria ţilor (3.618 în
2014)
• 2 .881 răspunsuri la solicitări de informaţii şi documente (2.352 în 2014)
• 1 .026 carnete de muncă eliberate titularilor (1.726 în 2014)
• 797 adeverinţe privind activ itatea în muncă eliberate salariaţilor (718 în 2014)
• 2 Km arhivă gestionată, reprezentând acte şi docume nte privind rela ţiile de muncă
din domeniul privat, pentru perioada 1990-2010 (2.064 metri, grosime tota lă dosare )
• 26.026 carnete de m uncă neridicate de titulari
• 109 contracte de ucenicie înregistra te
• 8 contracte de stagiu înregistrate şi elibera rea certificate lor
• 1 .634 depuneri ale copiilor registrelor de ev idenţă a zilierilor (1.681 în 2014)
• 246.396 înregistrări electronice preluate din copiile registrelor de evidenţă a
zilierilor, introduse în baza de date (209.066 în 2014)
• 3 înregistrări ale agenţilor de ocupare a forţei de m uncă, pentru medierea
angajării în străinătate (6 în 2014)
• 3 com unicări cu priv ire la sala riaţi UE (4 salariaţi) de taşaţi transnaţional pe teritoriul
României (15 în 2014)
• 334 solicitări de verificare a 3 5.034 beneficiari de v enit minim garantat (219 cu
21.609 în 2014)
Controlul relațiilor de m uncă:
• 529 unităţi planificate nominal pentru un control "tip fond“
• Unităţi cu 10 - 20 salariaţi (61% din planificate)
• Unităţi cu mai mult de 20 sala riaţi (30% din planificate)
• Unităţi administrativ teritoriale (9% din planificate )
• campanii şi acţiuni organizate la niv el naţional sa u local
• sesizări şi solicitări ale altor instituţii
• unităţi bază control (domeniul comerţului în centre come rciale cu ridicata şi cu
amănuntul )
• re-controale (verificare măsuri dispuse, cazuri de “muncă la negru”)
• 1 .907 controale (societăţi comerciale, unităţi bugeta re, cabinete, asociaţii şi fundaţii,
unităţi cooperatiste, întreprinderi indiv iduale sau familiale şi persoane fizice )

•

2007

2008

2009

2010

2011

3.443

3.203

2.912

3.061

3.033

2.776

2.773

2014
3.988

5 .003 neconform ităţi constatate, pentru care au fost dispuse măsuri obliga torii de
remediere
2007

•

2012 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11.455 20.143 20.950 18.791 9.405

9.762

6.577

4.730

2012

2013

2014

1 .005 sancţiuni contravenţionale aplicate
2007

2008

2009

2010

2011
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1.969
•

4.077

3.599

2.976

1.920

1.685

1.046

946

2 .238 ,8 m ii lei am enzi contravenţionale aplicate
2007

2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014

3.586

3.830

3.033

3.189

5.117

3.864

2.717

4.564

Calitatea controlului:

Neconformități sancționate cu amendă, în dom eniul relațiilor de m uncă:
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Acțiuni de control pentru depistarea și com baterea”muncii la negru”

Combaterea m uncii fără forme legale

Combaterea ”m uncii la negru”
1.890 acţiuni de control, peste 4.000 de pe rsoane verificate

Muncă fără forme legale
•
•

203 persoa ne depistate la muncă fără contract indiv idual de muncă, la 106 angajatori,
sancţionaţi cu amenzi de 1.515.000 şi 7 sesizări penale
167 persoane fizice sancţionate cu av ertisment

Muncă nedeclarată
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•

97 persoane depistate la muncă neînre gistrate în registrul ge neral de evidenţă a
salariaţilor şi 570 persoane transm ise cu întârzie re la 327 angajatori sancţionaţi cu
amenzi de 378.500 lei

Incidența m uncii fără form e legale (categorii de angajatori):

Finalitatea sesizărilor penale pentru m uncă fără forme legale – infracțiune
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Activități conexe controlului:

Securitate și sănătate în m uncă:
I. CAMPANII EUROPENE
C ampanie europeană coordonată de C omitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii
(SLIC ) priv ind prev enirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel.
O rganizarea şi desfă şura rea Săptămânii Europe ne de Securitate şi Sănătate în Muncă sub
egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA ) - „Stresul
sub control”.
II. CAMPANII NAŢIONALE
C ampanie naţională privind implementarea în sistem ul de învăţământ a proie ctului
„V alenţe culturale în domeniul securităţii şi să nătăţii în muncă”.
C ampanie naţională de verificare a re spectă rii prev ederilor legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă la de sfăşurarea activ ităţilor cu a rticole pirotehnice.
C ampanie naţională de suprav egherea pieţei produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţie i Muncii, coordonat de către Comisia Europeană.
III. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SSM
Acţiuni priv ind v erificarea modului de respe ctare a cerinţelor lega le de securitate şi sănătate în
muncă în domeniile:
expunerea lucrătorilor la agenţi chimici;
construcţii industriale şi civile;
întreţinerea şi repara rea autovehicule lor;
silvicultură şi exploatare forestie ră;
agricultură şi industria alimentară;
acţiuni de monitoriza re priv ind riscurile din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).
VIZITE DE INSPECŢIE
1550 societăţi come rciale, unităţi bugetare, ca binete, a sociaţii şi f undaţii, unităţi
cooperatiste, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate;
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peste 60 .000 de lucrători ai angajatorilor care au beneficiat de aceste v izite de
inspecţie.

SA NCŢ IUNI APLICATE
În v ederea remedierii ne conformităţilor constata te în timpul controlului sau în timpul cercetării
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă a u stabilit mă suri cu
termene pre cise de realizare şi raportare şi au aplicat sancţiuni contrav enţionale, în funcţie de
natura şi grav itatea faptei:

CAMPANII LOCALE ÎN DOMENIUL SSM
Campanii priv ind verificarea modului de respecta re a cerinţelor legale de se curitate şi sănătate
în muncă :
4 campanii locale în construcţii;
1 campanie în fabricarea produselor de morărit şi una în pa nifica ţie;
1 campanie în unită ţile de înv ăţământ;
1 campanie în alimentaţia publică;
1 campanie în unită ţi spitalice şti;
2 campanii priv ind tempera turile extreme.
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Date statistice privind verificarea modului de respectare a cerinţelor m inime de
securitate şi sănătate în m uncă la lucrările de construcţii:
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Control sănătate și securitate în m uncă:

Supravegherea Pieţei
Îndrum are Angajatori şi Angajaţi
În 2 015 , Iaşul a organizat şi găzduit două mari evenim ente, de nivel naţional:
C oncursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC” SECURITA TEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE
DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII ! Ediţia a III-a - F aza naţională, Iaşi - 15, 16, 17 mai
2015
Simpozionul Regional „Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase”, Iaşi,
21-23 octombrie 2015.
Ev enimentul naţional a fost organiza t la Iaşi în perioada 15.05.2015 – 17.05.2015 cu
prilejul desfășurării C oncursului național ”ȘTIU și APLIC” – SECURITA TEA ȘI
SĂNĂ TATEA ÎN MUNCĂ DE DEPRIND DE PE BĂNCILE ȘCOLII, organizat în R omânia
pentru a treia oară – A cțiunea nr. 3 din Planul C adru de Acțiuni 2015 al Inspe cției Muncii.
C oncursul a fost introdus de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Calendarul
A ctivităţilor Educative Naționale cu numărul A 13 /6 , unde, pentru eta pa naţională
2015, au participat echipe de elevi din peste 25 de judeţe din toate regiunile
ţării.
Ev enimentul este parte integra ntă a campaniilor la nsate de A genţia Europeană pentru
Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) pentru promovarea educă rii în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă la toa te niv elurile sistemului educa ţional.
În perioada 21-23 octom brie 2015 în cadrul “Săptămânii Europe ne de Securitate şi
Sănătate în Muncă”, Inspecția Muncii și Inspe ctoratul Teritorial de Muncă Iași au
organizat la Iași, Simpozionul Regional „Managementul stresului pentru locuri
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de m uncă sănătoase” în parteneriat cu A genţia Europeană de Securitate şi Sănătate în
Muncă, Punctul Focal România.
La ev eniment au participat 4 70 de persoane, respectiv 70 de inspectori de m uncă
din 14 județe: București, Bacău, Brăila, Botoșani, Cov asna, Galați, Harghita, Iași,
Neamț, Suceav a, Tulcea, V aslui, V rancea, Maramureș, 7 0 profesori din județul Iași și
330 de angajatori din judeţele Iași, Bacău, Brăila, Neamț, Galați și Tulcea.
Obiective SSM pentru anul 2016 :
Întărirea corpului de control prin atragerea de ingineri specialişti în domeniul industriei
chimice.
C rearea unor programe inte rne de instruire profesională la nivelul ITM pentru inspe ctorii
de muncă.
F acilitarea participă rii a 4 inspectori de m uncă la 2 programe de pe rfecţionare gratuite
privind utilizarea substanţelor pe riculoase (REACH şi CLP) organizate de către
Univ ersitatea Tehnică Bucureşti şi INC DPM Al. Darabont Bucureşti în colaborare cu
specialişti din Norv egia.
F acilitarea pa rticipării a 2 inspectori de m uncă la 2 programe de pe rfecţionare priv ind
managementul docume ntelor şi ev aluarea riscurilor profesionale.
Dezv oltarea programului de informare a tinerilor în domeniul le gislaţiei muncii prin
organizarea concursului naţional „STIU şi A PLIC” şi transformarea lui în concurs
interna ţional.
Obiective generale ITM Iași 20 16:
• Realizarea Programului de a cţiuni al instituţiei
• Îndeplinirea indica torilor de performanţă stabiliţi de Inspecţia Muncii şi creşterea calită ţii
controalelor
• C ontinuarea cu aceeaşi intensitate a acţiunilor de combatere a muncii fără forme legale
şi a muncii nedeclarate,
• Menţinerea dialogului instituţional cu parte nerii sociali
• A cţiune de informare a benef iciarilor lucrărilor de construcţii în regie proprie şi a
persoanelor fizice ca re prestează ace ste activităţi
• Implementarea sistemului informatic inte grat SIAMC , care include portalul extern şi
aplicaţia internă “C olumbo”
• Menţinerea niv elului de profesionalism, obiectiv itate şi exige nţă în relaţia cu participanţii
la relaţiile de muncă, în condiţiile insta bilită ţii legislativ e şi organizatorice
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Casa Județeană de Pensii Iași
C asa Judeţeană de Pensii Iaşi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul pensiilor
şi altor dre pturi de asigurări sociale, precum şi în domeniul asigurărilor pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.
INFORMAŢII ŞI INDICATORI PRIVIND NUMĂRUL PENSIONA RILOR, T IPURI DE
PENSIE, VALORI M EDII ALE PENSIILOR
Nr. beneficiari, aflaţi în evidenţele C.J.P. IAŞI la sfârşitul anului 2015, din care:
147 .958 pensionari din sectorul de stat;
24 .603 pensionari din sectorul agricol;
19 .172 beneficiari de legi speciale.
NUMĂRUL T OTAL al pensionarilor – jud. Iaşi - DECEMBRIE 2015
Număr total pensionari –
jud. Iaşi

2011
182.12
4

2012

2013

2014

2015

178.601

175.352

174.725

172.561

După numărul total al pensionarilor, judeţul Iaşi se află pe locul 5 din total judeţe.
Numărul pensionarilor din sectorul de stat - DECEMBRIE 2015
Categorii de pensii din sectorul
de stat
pensiona ri pentru limită de vârstă
pensiona ri anticipat şi anticipat
parţial
pensiona ri de inv aliditate
pensiona ri urmaşi
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

104.44 105.524
2
4.569
4.277

108.460

113.479

4.055

111.13
3
3.811

21.350 20.039
15.967 15.629
146 .3 145 .46
28
9

18.050
15.439
146 .00
4

16.943
15.850
147.7
37

15.540
15.218
147 .95
8

Sursa: Rapoarte le statistice lunare /trimestriale ale C NPP

3.721

Numărul pensionarilor din sectorul agricol – DECEMBRIE 2015
Categorii de pensii din sectorul agricol
pensionari pentru limită de v ârstă
pensionari de invaliditate
pensionari urmaşi
TOTAL

2012
30.013
306
2.813
33 .132

Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul de stat
Categorii de pensii
2012
2013
pensie pentru limită de v ârstă
870
902
253

2013
26.831
104
2.413
29 .348

2014
937

2014
24.734
83
2171
26 .988

2015
978

2015
22.610
79
1.914
24 .603

pensie anticipată
pensie anticipată parţial
pensie de invaliditate
pensie de urmaş
PENSIA M EDIE

953
607
551
364
765

991
582
553
383
796

1039
605
564
397
827

Pensia medie (stat), comparativ jud. Iaşi – nivel naţional
2012
2013
PENSIA MEDIE – jud. Iaşi
765
796
PENSIA MEDIE – nivel naţional
778
811

1046
577
554
417
868

2014
827
844

2015
868
886

Judeţul Iaşi este pe locul 15 pe ţară în funcţie de nivelul pensiei medii

Structura beneficiarilor de legi speciale
Num ăr beneficiari de legi speciale

2013

2014

2015

-beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOV R
-beneficiari Legea 42/1990 şi Legea 341/2004 (eroi martiri ai
Revoluţiei)

313

272

231

70

78

84

-beneficiari D.L. 118/1990 priv ind persoanele perse cuta te din 1.101
motiv e politice de dictatura insta urată la 06.03.1945

1.004

868

-beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi v ăduv ele de război

7.453

6.566

5634

-beneficiari Le gea 189/2000 priv ind persoane le pe rsecutate din 3.488
motiv e etnice de regimul instaurat în perioa da 06.09.194006.03.1945

3.395

3277

-beneficiari Le gea 309/2002 priv ind recunoa şterea şi acordarea 4.982
unor drepturi pe rsoane lor ca re au efectuat sta giul militar

4.658

4288

-beneficiari Legea 578/2004 priv ind acordarea unui ajutor lunar 4.278
pentru soţul suprav ieţuitor

4.222

4079

96

99

102

603

593

609

22.3
86

20.8
87

19 .17
2

-beneficiari Legea 303/2004 priv ind statutul magistraţilor
-beneficiari Le gea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru
membrii uniunilor de creatori + Le gea nr. 109/2005 priv ind
instituirea indemniza tiei pentru a ctivitatea de liber-profesionist
TOTAL

În cursul a nului 2015 s-a emis un număr de 7756 de decizii de stabilire de noi
drepturi de pensie conform Legii nr. 263/2010 şi 1 1 .983 de decizii de recalculare de
drepturi.
Cererile de recalculare au avut ca obie ct modifica rea drepturilor de pensie prin :
- adăugări de stagii realiza te după pensionare ;
- adăugări de grupe de muncă ;
- acorda re indice de corecţie conf orm OG nr. 68/2014;
- adăugări de sporuri la salarii.
Pe lângă astfel de recalculări, s-au em is de cizii de modifica re a drepturilor de pensie ca
urmare a schimbă rii gradului de inv aliditate, a scoaterii din drepturi a unor urmaşi.
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Pensii com unitare
În anul 2015 s-au emis un număr de 3 99 de decizii conform regulamentelor e urope ne şi
s-au transmis 6 04 de formulare E205 RO conform tabelului de mai jos:

Institutia de
instrumentare
( la care s-a
depus cererea
de pensie )

România
Germania
Italia
A ustria
F ranţa
Grecia
Spania
Portugalia
Suedia
TOTAL

Nr.
dosarelor de
pensie
com unitară
complete
inregistrate
la CTP Iasi
in anul 2015
si anterior
anului 2 015
(cuprinzând
formularele
E202/ E203
/ E204,
E205 şi
eventual
E210)
304
12
38
2
7
6
25
1
4
399

Nr. de pensii stabilite
conform
regulam entelor
europene

Nr. de
Nr. decizii
form ulare E
de
205 RO
resp
ingere
privind
cariera de
asigurat în
România
Pensii
Pensii
transmise naţionale com unitare
în
străinătate

304
63
164
7
13
7
39
2
5
604

152
4
19
1
2
3
15
0
3
199

134
3
12
1
3
2
6
1
1
163

18
5
7
0
2
1
4
0
0
37

S-au emis un număr de 301 decizii de recalculare în conformitate cu prev ederile Le gii
263/2010 şi Regulamentelor (CE)nr. 883/2004 şi 987/2009, reca lculă ri ce au av ut ca obiect
modifica rea drepturilor de pensie prin :
• adăugări de stagii realiza te după pensionare ;
• adăugări de grupe de muncă ;
• adăugări de sporuri la salarii ;
• schimba re gra d invaliditate ;
• scoaterea din drepturi a unor urmaşi.

• Pensii stabilite conform acordurilor in domeniul securitatii sociale la care
Romania este parte
Începând cu 01.09.2011 a intrat in v igoare A cordul dintre Romania si Republica Moldova în
domeniul se curităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ra tificat prin Legea nr. 130
din 23 iunie 2011. ÎIn aplicarea acestui acord, în anul 20 15 s-a constituit un număr de 13
dosare pentru ca re instituţia de instrumenta re a fost CJP Iasi. Au fost emise 7 decizii, 1 decizie
de respingere şi 6 decizii de stabilire de drepturi de pe nsie.
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Începând cu 01.11.2011 a intrat in v igoare A cordul în domeniul securităţii sociale dintre
România şi C anada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, ratificat prin Legea nr.183 din 14
octombrie 2010. În aplicarea acestui acord în anul 2 015 s-a constituit un dosar de
pensie, au fost soluţionate 3 solicitări de recunoaştere de stagiu şi au fost emise 2
decizii, 1 decizie de stabilire drepturi pe nsie şi 1 decizie de respingere .
Începând cu 01.01.2013 a intrat în vigoare Acordul între Romania şi Statul Israel în domeniul
securităţii sociale, semnat la Ierusalim, la data de 28 februa rie 2011 şi ratif icat prin Legea nr.
150 din 23 iulie 2012. În aplicarea a cestui acord, în anul 2015 s-au constituit un num ăr de
49 dosare din ca re, pentru 29 instituţia de instrumenta re este C .J.P. Iaşi, iar pentru 20 Israe l.
Au fost em ise 3 decizii de stabilire drepturi pe nsie, 2 decizii de respinge re şi au fost
transmise formularele ne cesare (cereri şi re cunoa şterea stagiului de cotiza re realizat în
Romania) pe ntru 51 dosa re.
În anul 2015 au fost soluţionate 2 solicitări de recunoaştere de stagiu conform A cordului dintre
Romania şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999,
ratificat prin Legea nr. 551 din 14 octom brie 2002.
Legi speciale
În cursul anului 2015, s-au primit de 416 ce reri de stabilire a indemnizaţiilor prevăzute de legi
speciale (înscrie ri noi sau re calculări) din care au fost soluţionate 371 cereri, astfel:
T ipul cererii

Cereri
înregistrate
84

Cereri
soluţionate
80

22

21

91

61

74

70

30

27

- indemnizaţii prev ăzute Legea nr.
44/1994
- indemnizaţii prev ăzute de Legea nr.
341/2004

105

102

10

10

TOTAL

416

371

- ajutor de soţ supravieţuitor
conform Legii nr. 578/2004
- indemnizaţii prev ăzute Decretul–

Lege nr. 118/1990
- indemnizaţii prev ăzute Legea nr.

189/2000
- indemnizaţiilor prevăzute Legea nr.

309/2002
- indemnizaţii prev ăzute Legea

nr.8/2006

PLATA DREPT URILOR DE PENSII ŞI A INDEMNIZAŢIILOR
Activ itatea de plăţi prestaţii s-a concretizat prin punerea în plată a pensiilor de a sigurări socia le,
indemnizaţiilor prevăzute prin legi spe ciale, a dosarelor de recalculare ca urmare a deciziilor
emise de către serviciul stabiliri prestaţii precum şi întocm irea şi actualizarea fişelor de ev idenţă
a drepturilor pensionarilor cu toa te modif icările interv enite în timp priv ind cuantumul
drepturilor, date de identif icare, modalitate de plată, drepturi neachitate, reordonanţă ri, reţineri,
suspendări, transferuri.
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• Num ărul total de tranzacţii este de 57 .168 , din care:
- comunicări de dre pturi noi şi modificări/ recalculări de pensii şi indemnizaţii;
- modificări de adrese, modifică ri de nume, schim barea modalităţii de plată, corecţii C NP,
acordare taloane C FR, comunicări în conturi, etc. ;
- înfiinţarea şi lichidarea de popriri;
• Număr de pensionari pe ntru care s-au reordonanţat pensii neachitate 1.100 ;
• Număr de dosare de pensie şi indem nizaţii transferate în alte judeţe 2 48 ;
• Număr de dosare de pensie şi indem nizaţii preluate de la alte judeţe 267 ;
• Număr de dosare de pensie la care s-au făcut popriri 3 730 ;
• Număr de docume nte supuse v izei CFP 40 .950;
• Număr de dosare de pensie pentru care s-au emis şi scadenţat certificate de v iaţă si procuri
370 ;
• Număr de ajutoare de deces acordate 7.377 .
În anul 2015 s-au înregistra t şi acordat 7 .377 ajutoare de deces, însumând o v aloare
de 17.664.962 lei, plătindu-se cu 410 ajutoa re de deces mai multe faţă de anul 2014.
lunar, sunt operate a proximativ 3 .730 reţineri din pensii în baza titlurilor exe cutorii
comunicate de exe cutorii jude cătoreşti sau bancari, DGF P, C ooperativ e de credit, primării,
rate CA R-pensionari, pensii de întreţine re, etc, în urma ace stor reţineri fiind ne cesare
răspunsuri de conf irmare a reţinerilor pentru exe cutori şi instituţiile care au solicitat aceste
reţineri precum şi v iramentele aferente;
lunar, s-a efectuat v erificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a scutirii de la plată
abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale. De această facilitate a u
beneficiat, în medie, un număr de 4200 persoane, valoarea totală a sumei
decontate la ROMTELECOM în anul 2015 fiind de 1.632.346 lei.
lunar, s-a efectuat v erificarea persoanelor ca re beneficiază de O UG nr. 6/2009, cu
modifcările ulterioa re, priv ind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari şi ca re a u
modifică ri de punctaj la pensia de bază sau beneficia ză de drepturi de pensie din sistem e
neintegrate ori indemnizaţii în baza unor legi spe ciale.
Beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari – DECEMBRIE 2015 = 25 .901
beneficiari.

Pensionari din sistemul public
(Asig. Soc. de STAT)
Num ar
beneficiari

Valoare m edie
suportata de la BS

18.089

129

Pensionari agricultori
Num ar
Valoare medie
beneficiari suportata de la BS
7.812

87

Pentru beneficiarii de reduceri pe transportul auto în baza unor legi speciale, conform
Ordinului MMSF nr. 97/2003, C.J.P. Iaşi a verificat condiţiile acordării gratuităţii pentru
fiecare pe rsoană şi a achitat contrav aloarea acestora către firmele de transport:
- pentru beneficiarii Decret-le ge nr. 118/1990 – valoare decontată – 115.885 lei;
- pentru beneficiarii Legii nr. 189/2000 – v aloare decontată - 766.695 le i.
Plata pensiilor în cont
TOTAL
Plăţi în România
73.659 (39.29% din total beneficiari – pensii şi
indemniza ţii 187484)
Plăţi în străină tate
355
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ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERA RE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
În anul 2015 s-a înregistrat o scădere faţă de anul 2014 a propunerilor la pensie de
invaliditate după cum reiese din tabelul următor:
A nul
Propuneri - Cazuri
noi
Incadrati in grade de
inv aliditate
C azuri respinse

2013
1625

2014
1630

2015
1577

1450

1443

1380

175

187

197

Statutul persoanelor la mom entul expertizării medicale cu privire la pierderea
capacităţii de m uncă
Provenienţa
2012
2013
2014
2015
Proveniţi
din 244
280
248
237
activitate
22,57%
17,23%
15,21%
15,03%
Din afara activitatii 837
1345
1382
1340

77,43%

82,77%

84,79%

84,97%

A dresabilitatea celor 1577 de cazuri noi in 2015 conform arondării existente la fiecare
cabinet de e xpe rtiză medicală a fost astfel:
Cabinet
Încadraţi în grad
Respinşi
TOTAL
de invaliditate
Cabinet 1
328
45
373
Cabinet 2
339
46
385
Cabinet 3
392
54
446
Cabinet 4
321
52
373
C ele 1380 de cazuri noi înscrise pe parcursul anului 2015 sunt încadrate în grade de
inv aliditate astfel:
Grad de invaliditate
Număr cazuri
Gr. 1
215 (16% )
Gr. 2
657 (47% )
Gr. 3
508 (37% )
Numărul dosarelor rămase în ev idenţa Serviciului de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă la sfârşitul anului 2015 este de 16.373. Din cele 16.37 3 de dosare
12 .760 sunt revizuibile, iar 3613 sunt nerevizuibile.
C ele 12.760 de dosare revizuibile sunt înca drate astfe l pe gra de de inv aliditate:
Grad de invaliditate
Număr cazuri
Gr. 1
867 (7%)
Gr. 2
5402 (42% )
Gr. 3
6491 (51% )
Principalele afe cţiuni inv alidante pentru cazurile aflate în ev idenţă în 2015 a u fost
repreze ntate astfel:
- grupa bolilor psihice - 4892 (30%);
- grupa bolilor sistemului nerv os - 2297 (14%);
- grupa afe cţiunilor cardiace 2283 (14%);
- grupa bolilor digestiv e 1269 (10%).
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C onform crite riilor de încadrare în gra de de invaliditate şi a normelor metodologice de
aplicare a a cestora pe parcursul anului 2015, pe rsoanele ev aluate la termen au ev oluat astfel:
Anul
Ameliorări
Depensionări
Agravări

2012
752
238
488

2013
342
107
513

2014
214
102
387

2015
178
110
359

ACTIVITATEA PRIVIND ACCIDENT ELE DE M UNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONA LE
Ev oluţia numărului de accide nte de muncă şi boli profe sionale
2015 ale angajatorilor care au sediul social in jude ţul Iaşi :
Tipuri de risc
2010
2011 2012 2013
accidente cu incapacitate 71
79
92
79
temporarã de muncã
accidente soldate cu de ces
8
5
7
8
accidente
soldate
cu 2
1
2
2
inv aliditate
boli profesionale
10
9
11
10

confirma te în perioada 20102014
40

2015
53

3
1

5
4

4

6

Au fost consiliate un numãr de 24 societăţi si au fost întocmite şi înainta te acestora 118 f işe de
prev enire conform prev ederilor Legii nr. 346/2002 şi a Programului-cadru emis de Direcţia
Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din cadrul C NPP.
ACTIVITĂŢI FINANCIAR-ECONOMICE ŞI DE EVIDENŢĂ A CONT RIBUABILILOR
Numărul mediu de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de stat pe bază de
contract indiv idual de muncă a fost în anul 2015 de 161.430, corespunză tor unui număr de
14.536 angajatori.
Num ărul m ediu de persoane asigurate
Număr m ediu angajatori din judeţul
în sistemul asigurărilor sociale de stat
Iaşi
pe bază de contract individual de muncă
161.430
14.536
Având în v edere că în anul 2014 e rau înregistra ţi 152.240 salaria ţi cu contract de
muncă, rezultă o creştere a numărului de persoane astfel a sigurate cu un procent de 6,03 %
faţă de anul precede nt.
În anul 2015, 1055 pe rsoane au încheiat contracte noi de asigurare socială, conform
Legii nr. 263/2010, iar 868 persoane au reziliat contracte de asigurare. La sfârşitul anului erau
înregistrate 2678 contracte cu un venit asigurat de 2.439.728 lei, pentru care s-au stabilit
obligaţii totale de 641.111 lei.
Contracte
încheiate în 2015
1.055 persoane

Contracte reziliate
în 2015
868 persoane

Contracte active la
final de 2015
2.678
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Venit asigurat la
final de 2015
2.439.728 lei

EXECUŢIA BUGETARĂ

-

Bugetul de A sigurări Sociale

-

Bugetul de Stat
Fondul de Risc şi Accident

1 .492 .816 .459 lei
307 .262 .878 lei
1.999.061 lei

A. Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

• Încasarea veniturilor Bugetului A sigurărilor Sociale de Stat se realizează de către
Agenţia Naţională a F inanţelor Publice începând din ianuarie 2004.
A .N.A.F . transmite lunar C asei Judeţene de Pensii, A nexa B în v ederea întocmirii şi
raportă rii execuţiei Bugetului A sigură rilor Sociale de Stat .
Veniturile totale realizate la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat în anul 2015
au fost de 1 .015 .295.019 lei, fiind cu 7 .608 .609 lei mai mici faţă de anul 2014 .
Casa T eritorială de Pensii Iaş i cole ctea ză veni turile persoanelor
asigurate prin co ntract e asigurare sociale, c ontribuţia pe ntru biletel e
tratam ent precum şi încasări din alte s urse (de bite, tarife), preo cupâ nd use în perm anenţă de atragerea de cât m ai m ulţi co ntribuabili .
• Plăţile efe ctuate din Bugetul A sigură rilor Sociale de Sta t
În exerciţiul bugetar 2015 s-a u aprobat credite bugetare în valoare 1 .493.796.995 lei. Din
credite le alocate s-au efe ctuat plăţi de 1.492.361.506 , pe următoarele capitole :
Lei
- pensii de asigurări sociale: 9 8%
1.459.823.973
- ajutoare de dece s pe nsiona ri, a cordate pentru un număr de
17.674.962
7377 cazuri 1,1%
- cheltuieli cu transmite rea pensiilor : 0,5%
8.825.101
- cheltuieli de personal : 0,3%
5.221.767
- cheltuieli materiale şi serv icii : 0,04%
700.878
- decese a corda te asiguraţilor, 6 cazuri

13.017

- cheltuieli de capita l 0,01%

101.808

La finele anului 2015 Bugetul de Asigurări Sociale a înregistrat un deficit de
477 .521 .440 lei în crestere faţă de anul 2014 cu 90.618.014 lei respectiv cu 23,42
%.
Evoluţia cheltuielilor cu pensiile – bugetul de asigurări sociale de stat

Cheltuieli
Pensii (lei)

2011

2012

2013

2014

2015

1.258.371.88
8

1.262.442.77
2

1.312.777.17
1

1 .379 .516.
941

1.459 .823 .
973
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B. Plăţile efectuate din Bugetul de Stat în anul 2015 sunt de 3 07 .262 .878 lei, în
crestere fată de 2014, cu 15.315 .0 67 lei repartizate astfel:
Lei
- pensii agricultori: 64,97%
199.417 .938
- indemnizaţii v eterani de război, L 44/1994: 4,06%
- ind. DL 118/1990, L 189/2000, L 309/2002: 5,09%
- pensii magistraţi, (L 303/2004): 3,10%
- pensii IOVR : 0,22%
- indemnizaţii e roi martiri ai Rev oluţiei, L 42/1990 şi
Lg 341/2004 : 0,54%
- indemnizaţii membri uniunilor de creatori,
Lg. 109/2005,Lg. 8/2006: 1,81%
- ajutoare soţ supravietuitor, L 578/2004: 1,80%
- pensii av iatori, Legea 223/2007modificată prin Legea nr.
83/2015: 0,25%
- pensia socială minim garantată, OUG 6/2009: 11,59%
- pensii personal aeronautic tehnic nenavigant, L95/2008:
0,01%
- taxe poştale : 0,91%
- abonamente telefonice pe ntru beneficia ri de legi spe ciale :
(DL 118, L 189, Veterani) 0,53%
- ajutoare anuale v eterani: 0,14%
- boli profesionale L 346/2002: 0,07%
- bilete călătorie, DL118/1990, 189/2000: 0,28%
- ajutoare de ces IOVR
-indemnizaţii, conform L 323/2004
-indemnizaţie însoţitor 4,49%

12.493.905
15.650.019
9.555.026
693.338
1.681.134
5.586.801
5.544.046
776.476
35.623.677
40.455
2.798.541
1.632.346
430.810
220.260
882.580
19.320
2.950
13.796.590

-pensii Lg 567/2004 modificată prin legea nr. 130/2015,
416.666
personal a uxiliar instante
C. Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale
În anul 2015 s-au înregistrat venituri în valoare de 7 .318 .694 lei şi au fost deschise
credite in suma de 1 .942 .436 lei .
Plăţile din credite efectuate în anul 2015 sunt în v aloare de 1 .826 .396 lei astfel :
Lei
- asiste nţă socială în caz de boli: 11,45%
209.276
- cheltuieli de personal: 7,25%
132.578
- ajutoare acordate a siguraţilor pentru decese: 5, 8%
- bunuri şi serv icii: 1,01%
- asiste nţă socială în caz de inv aliditate 2,77%
- pensii şi ajutoa re pentru bătrâneţe 71, 72%
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106.060
18.576
50.637
1.309.269

La finele anului 2015 F ondul de A ccidente de muncă şi Boli profesionale a înre gistrat un
excedent de 5 .319 .633 lei.
Bilete de tratament
Număr cereri depuse în 2015 : 10073, faţă de 10066 în 2014;
Număr de serii : 19 serii;
Sejur de 1 6 zile în 2015 ;
Număr bilete gratuite : repartizate – 960 , reprezentând 17% din total bilete,
distribuite în totalitate, dat fiind categoriile de pe rsoane care au dreptul la gratuitate :
- pensiona rii de inv aliditate;
- persoanele cu ha ndica p;
- beneficia rii de legi spe ciale (pe rsoane perse cutate din motive politice , motive etnice,
persoane care au calitatea de luptător în rezistenţa anticom unistă ) Legea nr. 118/1990,
O.G. nr. 105/1999, O.U.G. nr. 214/ 1999;beneficiari Legea nr. 49/1999 IOV R; v eteranii
de război;
- beneficia ri Lege nr. 346/2002 priv ind asigurarea pe ntru accidente de muncă şi boli
profesionale;
-

asiguraţi care desfăşoară activ ităţi în condiţii speciale din activ ităţi de cerceta re,
explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele 1 şi 2 de
expunere la ra diaţii.

A u fost repartizate un număr total de 5621 bilete de tratam ent în 19 serii, din
care au fost valorificate 554 1 bilete. Gradul de v alorificare a biletelor de tra tament a
fost de 99,57%.
Evoluţia distribuirii biletelor de tratament în perioada 2012 -2015
Număr bilete de tratament
valorificate
A nul
repartizate
T otal
din care
distribuite
gratuit
2012
5804
5804
983
2013
5170
5154
936
2014
5812
5793
1061
2015
5621
5541
960

PROTECȚIE SOCIALĂ
Activități realizate în domeniul protecției sociale de către Agenţia Judeţeană Pentru
Plăţi și Inspecţie Socială Iaşi (AJPIS Iaşi)
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În anul 2015 A genţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspe cţie Socială Iaşi (AJPIS Iaşi) a
funcţionat în baza prevederilor OUG nr.113/2011 privind organiza rea şi funcţionarea A genţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspe cţie Socia lă (A NPIS), cu modificările şi completările ulte rioare şi a
HG nr.151/2012 priv ind aproba rea Statutului propriu de organiza re şi funcţionare al A genţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completă rile ulterioare, ca se rv iciu
public deconcentrat, cu pe rsonalitate juridică, în subordinea A genţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială.
A JPIS Iaşi a avut ca scop, în conformitate cu art.2 din O UG nr.113/2011 priv ind
organiza rea şi funcţionarea ANPIS, cu modificările şi completările ulterioa re, administrarea şi

gestiona rea beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe priv ind serv icii sociale susţinute
de la bugetul de stat, realiza rea de activităţi de ev aluare şi monitorizare a se rviciilor socia le,
precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind prev enirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor tempora re ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau
excluziunea socială a persoa nei, familie i, grupurilor ori com unităţilor şi a urmărit rea lizarea
următoarelor obiective principale prev ăzute de art.5 din OUG nr.113/2011 priv ind orga nizarea
şi funcţiona rea A NPIS, cu modifică rile şi completă rile ulterioare, astfel:

a) admin istra rea fondurilor alocate de la bugetul de stat pe ntru plata beneficiilor de
asistenţă socială, precum şi a celo r destinate programelor de serv icii sociale, conform legii;
b) asigura rea unui sistem eficient şi in tegrat de ge stiona re şi plată a beneficiilor de
asistenţă socială la niv el judeţean;
c) prev enirea erorii, fra udei şi corupţie i în sistemul de a corda re a be neficiilor de asiste nţă
socială şi a serv iciilor sociale;
d) monitoriza rea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asiste nţă
socială şi pentru programele de serv icii sociale;
e) ev aluarea şi monitorizarea serv iciilor sociale pe ba za standardelor de calitate şi de cost
şi colectarea de da te necesare indicatorilor de incluziune socială ;
f) organiza rea şi a sigurarea se rv iciilor de stabilire, ev idenţă şi plată a beneficiilor de
asistenţă socială ;
g) organizarea şi asig urarea unui sistem de ev idenţă şi evaluare a pe rsoanelor care
primesc benefic ii de asistenţă socială ;
h) asigura rea furnizării informaţiilor ne cesare realiză rii politicilor şi strategiilor în domeniul
asistenţei sociale ;
i) facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite, potriv it legii, la beneficiile de asiste nţă
socială;
j) gestionarea efic ientă a re surselor umane şi mate riale în domeniul său de activitate;
k) exe rcita rea controlului aplicării unitare şi re spectării reglementărilor în domeniul său
de activ itate, al modulu i de asig urare, administrare şi gestiona re a beneficiilor de asistenţă
socială şi a serv iciilor sociale;
l) îndruma rea autorităţilor administraţiei publice, a persoanelor fizice şi juridice, publice
sau priv ate, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în v ederea derulării în bune condiţii a
activ ităţii, a perfecţionării activ ităţii acestora şi prev enirii faptelor de încălcare a prev ederilor
legale.
A JPIS Iaşi a funcţionat respectând următoarele principii regleme ntate de art.4 din OUG
nr.113/2011 priv ind organiza rea şi f uncţionarea ANPIS, cu modifică rile şi comple tările
ulterioa re:
solidaritatea socială;
respecta rea dre pturilor socia le ale cetăţenilor;
asigura rea accesului egal la dre pturi sociale, cu respectarea egalită ţii de şanse şi
promov area nediscrimină rii;
protecţia şi respecta rea confidenţialităţii datelor personale ;
eficienţa în administra rea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială ;
facilitarea acce sului oricărei persoane aflate în dificultate la măsurile de a siste nţă
socială;
asigura rea continuităţii măsurilor de asistenţă socia lă pentru benef icia ri;
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asigura rea unei a bordări unitare a legislaţiei priv ind beneficiile de asistenţă socială;
transpa renţa şi responsabilitatea publică.
Administrarea şi gestionarea beneficiilor sociale
În anul 2015, Serv iciul beneficii de asistenţă socială, programe de serv icii socia le,
incluziune socială, egalitate de şa nse a asigurat administrarea şi gestiona rea, prin programul
informatic SAFIR, a unui număr me diu de 3 0 2.129 beneficiari, pentru care s-au efectua t plăţi
în sumă de 4 18 .316 .533 lei.

Situaţia beneficia rilo r pe cate gorii de beneficii de asistenţă socială şi a sumelor
plătite către aceştia, în anul 2015:
2015

170541
5192
1565

Plăţi
efectuate lei167.297.417
63.039.646
9.494.486

A locaţia de susţinere

12860

28.009.650

A locaţia de plasament
Ajutoare sociale

2191
8456

17.250.981
22.817.559

235

1.082.205

7

17.280

322

1.456.378

30

112.000

23.881

2.167.092

21.741

2.484.511

1.383

128.699

1299
1

2.368.322
595.452

5323

3.497868

8259

1.215.753

25.493
13348

92.920.175
2.702.019

Denum ire beneficiu de asistenţă socială
A locaţii de stat
Indemnizaţie lunară pentru cre şterea copilului
Stimulent de inse rţie

Indemnizaţia de hrană/HIV
Ajutor refugiati
Indemnizatii
şi ajutoare (art 31,32 din
OUG.111/2010).
Ajutoare urgenţă
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică
Ajutoare incalzirea locuinţei cu cu gaze
naturale
Ajutoare incalzirea locuinţei cu
e nergie
electrică
Subvenţii pentru asociaţii si fundaţii
F inanţare inv estiţii centre de zi
C ontribuţii
asigură ri
sănătate
pe ntru
beneficia rii de indemnizatie creştere copil
C ontribuţii
asigură ri
sănătate
pe ntru
beneficia rii de ajutor social
Drepturi pe rsone cu handicap
Ajutoare de inca lzire cu lemne
F inanţare inv estitii centre rezidentia le
T OTAL

Număr
beneficiari

3
281.053
302 .129 418 .316 .533

Din numărul mediu de 3 02 .129 .beneficiari, 30.505 , reprezintă numărul de dosa re noi
înregistrate în anul 2015.
Din numărul total de benef icia ri existe nţi în plată, in anul 2015, s-a înregistrat şi
implementat in programul inf ormatzic SAFIR , un număr de 1 2.841 suspendări, 5 .563
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reluări şi 32 .480.încetări, efectuate în ba za dispoziţiei emise de primari. Pentru toate aceste
cazuri au fost emise deciziile directorului e xecutiv al Agenţiei.,pentru suspendare /reluare
/ince tare pla tă drepturi .
Situaţia pe fiecare tip de be neficiu de asistenţă socială este prezentată în tabelul de mai jos:

Situaţia suspendărilor, re luărilor, încetă rilor la plată pe categorii de beneficii de asistenţă
socială, în a nul 2015

Denum ire beneficiu de asistenţă socială
Indemnizaţie lunară pe ntru cre şterea copilului
Stimulent de inse rţie
Alocaţie de stat
Alocaţie pentru susţine rea familiei
Alocaţie de plasament
Ajutor social
Indemnizatiisi ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010
TOTAL

Suspendări Reluări Încetări
3018
407
4925
144
68
1617
3520
1755
17097
2235
1148
4575
318
163
316
3333
1832
3802
273
190
148
12841
5563
32480

A genţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi are responsabilitatea coordonării
procesului de completa re a formularelor europene în conformitate cu prev ederile
Regulamentului C onsiliului (CEE) nr. 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasea ză în
interiorul C omunităţii şi ale Regulamentul C onsiliului (C EE) nr.987/2009 care sta bileşte
modalitatea de aplicare a Regulamentul C onsiliului(C EE) nr.883/2004, care vor fi primite atât
direct, cât şi prin inte rmediul orga nismelor de le gătură, de la instituţiile competente din celelalte
state membre ale Uniunii Europene. În acest sens, în cursul anului 2015, s-au înregistrat un
număr de 2 940 de cereri din care : primite de la statele membre, privind emiterea
formulare lor nece sare în v ederea stabilirii drepturilor la beneficiile sociale (alocaţia de stat şi
indemnizaţie creştere copil) în statul de reşedinţă. 997 cereri , 1078 solicitari , s-au depus
din partea beneficiarilor de beneficii sociale e xistenţi în plată în vederea comunică rii formularului
completat cu datele necesa re, iar 8 65 solicitari au venit din partea potenţialilor beneficiari in
vederea verificării dreptului la be neficii sociale in alte tări ale UE pentru a stabili dreptul in
România .
Subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor care infiinţează unităţi de
asistenţa socială
În baza prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulte rioare, priv ind
acorda rea unor subv enţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu persona litate juridică, care
înfiinţează unităţi de asistenţă socială, A genţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
desfăşoară activ itatea de control şi monitorizare a modului de utiliza re a subv enţiilor. Astfel,
lunar, conform prev ederilor Hotărârii Guv ernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prev ederilor Legii nr.34/1998 priv ind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor româ ne cu pe rsonalitate juridică, care înfiinţea ză şi administrează
unităţi de a siste nţă, A genţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socia lă Iaşi a verificat lunar
modul de acordare a se rv iciilor sociale şi modul de utilizare a subv enţiei acordate, conform
conv enţiilor încheiate între asociaţiile/f undaţiile beneficiare şi A genţia Judeţeană pe ntru Plăţi şi
Inspecţie socială - Iaşi, în calitate de reprezentant în teritoriu al Ministerului Muncii, F amiliei,
Protecţiei Sociale şi Persoa nelor Vârstnice.
Pentru anul 2015, prin Ordinele nr. nr. 2.471/29.12.2014 şi nr. 562/26.02.2015 ale
Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor V ârstnice, au fost aprobate în două
etape subv enţii pentru 13 asociaţii/fundaţii din judeţul Iaşi, cu un număr de 37 unităţi de
asistenţă socială, suma totală a proba tă a fost de 1 .872 .040 lei la un numă r mediu lunar de
1.332 beneficiari.
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În lunile noiem brie şi decembrie 2015, la solicitarea Ministe rului Muncii, F amiliei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor V ârstnice, au fost efectuate ev aluări de te ren şi întocmite
rapoarte de oportunitate pentru a nul 2016 în cazul a 11 asocia ţii/funda ţii, care au în subordine
22 unităţi de asistenţă socială. Prin Ordinul nr. 3.167/31.12.2015 al Ministrului Muncii, F amiliei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice au fost aproba te subvenţii pentru 9 asociaţii/fundaţii,
care au în subordine 25 unităţi de a sistenţă socia lă, pentru numă r lunar tota l de 1.153
beneficia ri, suma totală anuală aprobată fiind de 1.694.190 lei.
A ctivitatea de inspecţie socială
În anul 2015 inspectorii socia li au realiza t acţiuni de control, monitoriza re, consiliere şi
informare în baza Planului de C ontrol a l Inspecţiei Sociale pentru a nul 2015 aprobat de m inistrul
muncii, familiei
protecţiei sociale şi pe rsoa nelor vârstnice, urmă rind respe ctarea următoare lor obiectiv e:
E ficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială;
C reşterea calităţii serv iciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile;
Respectarea dreptului persoanelor cu handicap de a avea acces la mediul fizic,
informaţionale şi comunicaţional;
C onsilierea/informarea cu privire la modificările legisla tive din domeniul asistenţei sociale .

Prin deciziile directorului genera l al A genţiei Naţiona le pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a u
fost dispuse începerea campaniilor de control prev ăzute în Planul anual de control şi au fost
aprobate metodologiile de desfăşurare a acestora. Detalie rea controalelor desfă şura re la niv elul
judeţului Iaşi, aprobate prin decizia directorului exe cutiv al A genţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Iaşi şi rezultatele obţinute se prezintă astfel:
I. În ceea ce priveşte controlul beneficiilor de asistenţă socială

1. Control privind stabilirea şi acordarea principalelor beneficii de asistenţă socială
(VMG, A SF, ASC,AI)
Campania de control s-a desfă şurat în perioada 15 a ugust – 27 noiembrie 2015 şi a v izat
verificarea beneficiarilor de be neficii sociale, respe ctiv :
• beneficia rii de ajutor social, alocaţie pentru susţine rea familiei, aloca ţie de sta t
pentru copii aflaţi în plată în pe rioada ianua rie 2015 - iunie 2015 şi beneficiarii de
ajutor pentru încălzirea locuinţei cu ene rgie electrică, aflaţi în plată în se zonul rece
noiembrie 2013 - martie 2014.
În urma comparării, analizării şi încrucişă rii ba zelor de date la nivel naţional pentru judeţul Iaşi
au fost stabilite un numă r de 9726 suspiciuni astfel:
• S1 – plăţi necuv enite de benef icii de asistenţă socială după data de cesului
titularului/benef iciarului – suspiciune spe cifică A I: 1 suspiciune (A nexa IS_S1).
• S2 – plăţi ne cuv enite de be neficii de asistenţă socială urmare a declarării eronate
a v eniturilor familiei, după caz, a persoanei singure – suspiciune comună V MG,
ASF : 2092 suspiciuni, din ca re: 769 suspiciuni V MG, 1323 suspiciuni A SF (A nexa
IS_S2);
• S3 – plăşi necuv enite de be neficii de asistenţă socială urmare a nedeclarării
bunurilor sau a v eniturilor obţinute din subv enţii: 2240 suspiciuni, din care 539
suspiciuni A SF, 245 suspiciuni V MG şi 1466 suspiciuni AI;
• S4 – plăţi ne cuv enite de ajutoare pentru încălzirea locuinţei efectuate pentru
acelaşi titular concomitent în mai multe localităţi – suspiciune spe cifică AI – nu a
fost cazul;
• S5 – plăţi necuvenite pe mai multe tipuri de încălzire – 2 suspiciuni;
• S6 – plăţi necuv enite ale v enitului minim gara ntat în situaţia identif icării
titularilor/benef iciarilor de ajutor social ca re nu sunt în ev idenţa A JOFM ca
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persoane a flate în căutarea unui loc de muncă – suspiciune specifică V MG: 5102
suspiciuni (IS_S6);
• S7 – plăţi necuv enite ale alocaţiei de stat pentru copii în cuantum majorat ca re
nu deţin ce rtificat de încadrare în grad de handicap – suspiciune specifică ASC :
289 suspiciuni (IS_S7).
C a urmare, inspectorii sociali din cadrul serv iciului de inspecţie socială au desfăşurat
activ itatea de control în v ederea atingerii obie ctiv elor stabilite, atât prin v erificarea informaţiilor
existente la niv elul A genţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, cât şi prin
verificarea unui număr de 34 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Iaşi, respectiv : C otnari,
Târgu F rumos, Erbiceni, Belceşti, Paşcani, Moţca, Ţibana, Ţibăneşti, Popricani, Gorban,
Cozmeşti, C ostuleni, Răducăneni, Scobinţi, Deleni, Podu Iloaiei, Scânteia, Şche ia, Ruginoasa,
Grajduri, Ciurea, Mironeasa, Ipate le, Ion Neculce, Brăeşti, Golăieşti, Holboca, C oarnele C aprei,
Probota, Biv olari, Trifeşti, Moşca, Româneşti, C iorteşti, din care doar un numă r de 8 unită ţi
administrativ teritoriale a u acordat şi ajutoa re pentru încălzirea locuinţe i cu ene rgie ele ctrică,
acestea fiind şi v erificate.
În urma v erificărilor efectua te s-a u constatat următoare le:
Tip
suspiciune

Tip
benefici
u

Nr.suspici
uni

Confir
mat

Infirm
at

S1

AI

S2

ASF

1

0

1

1323

526

768

29

186.503

14.734

VMG

769

362

371

36

75.503

9.566

ASF

529

79

397

53

19.168

586

VMG

245

22

185

38

1.006

94

AI

1466

1

1464

1

1.048

0

S4

AI

0

0

0

0

0

0

S5

AI

2

0

2

0

0

0

S6

VMG

5102

156

4724

222

0

0

S7

ASC

289

3

286

0

6.724

909

S3

Răma Sume
se în debite
lucru confirma
te
0

0

Valoare
debite
recupe rat
e
0

2. Campania de Control privind stabilirea şi acordarea ajutorului social pentru
beneficiarii care erau persoane apte de muncă şi nu se aflau în evidenţa agenţiilor
judeţene de ocupare a forţei de muncă(A.J.O.F.M) în anul 2013
Campania de control s-a desfăşurat în pe rioada 16.03.2015-20.04.2015 şi a v izat verificarea
beneficia rilor de ajutor social. În urma încrucişării bazelor de date la niv el naţional, au fost
identificate un număr de 5724 dosare cu nere guli, în care un număr de 7102 beneficiari,
persoane apte de muncă, prezintă suspiciunea ne prezentării adev erinţelor de la A JOFM,
conform prev ederilor le gale. Situaţia celor 7102 suspiciuni se prezintă astfel:
- pentru 6156 CNP beneficiul s-a acordat corect (BC );
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-

-

pentru 101 C NP - uri, conform declaraţiilor reprezentanţilor UAT-urilor/ a adeverinţelor
existente la dosa r există suspiciunea unei erori în baza de date AJOFM (EA);
un numă r de 26 C NP-uri nu mai au calitatea de membrii în fam ilia benef iciară de ajutor
social(EO );
pentru un numă r de 818 C NP – uri s-a confirma t suspiciunea nepre zentării adev erinţe i
de la A JOFM de către beneficiari, din ca re un număr de 35 de bite erau deja lucrate în
SAFIR la data controlului (PFP);
pentru o suspiciune nu a fost finalizată activ itatea de v erificare(P).

La data de 31.12.2015 erau constituite debite în sumă de 1.031.027 lei, din care s-a recuperat
suma de 575.193 lei.

Control privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru
sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale şi a drepturilor băneşti pentru asistenţii
personali
3.

În perioada 10 noiembrie – 31 decembrie 2015, s-a desfăşurat campania tematică „C ontrol
priv ind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială pe ntru sprijinirea persoanelor cu
nev oi speciale şi a drepturilor băneşti pentru asiste nţii pe rsona li”. Campania a v izat verificarea
beneficia rilor de benef icii de a siste nţă socială acordate pe ntru sprijinirea persoa nelor cu nev oi
speciale afla ţi în plată în pe rioada ianuarie 2013-iunie 2015. V erificarea a urmă rit da că s-a
efectuat plata benef iciilor de asiste nţă socială după data dece sului persoanei cu ha ndica p. La
niv elul judeţului Iaşi au fost extrase un numă r de 3821 suspiciuni.
În urma verificărilor efectua te s-au constatat următoarele:
pentru un număr de 3641 suspiciuni, be neficiul s-a a cordat corect;
pentru un numă r de 9 suspiciuni s-a consta tat posibila fraudă (PFB), dispunându-se
măsuri de recuperare a sumelor acordate necuv enit;
- un număr de 11 suspiciuni a u fost cu eroare baze de date e xte rne( data dece sului,
fiind alta de cât cea menţionată );
- un număr de 161 suspiciuni au fost verificate a nterior de specialiştii Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, constatându-se şi recuperându-se
debitele constituite;
În timpul campaniei, s-au solicitat informaţii privind plata salariului asistenţilor pe rsonali ai
persoanelor cu handicap grav de la unităţile administrativ teritoriale din judeţ. La niv elul
judeţului Iaşi, la 01.10.2015, conform datelor furnizate de către acestea se aflau în plată un
număr de 2108 asistenţi pe rsonali, din care doar în cazul a 37 de a sistenţi pe rsonali se
realizează cu întârziere plata salariului. Nr.mediu de luni de întârziere a plăţilor: 4, respectiv :
UAT Coarnele C aprei şi UAT Hălăuceşti.
-

De asemenea, sunt un număr de 18 unităţi a dministrativ teritoriale care nu au a ngajaţi asistenţi
personali angajaţi, respe ctiv : Andrieşeni, C iohorăni, C iorteşti, Dagâţa, Dolheşti, Dră guşeni,
Dumeşti, Focuri, Gropniţa, Ipatele, Popricani, Răducăneni, Rediu, Schitu Duca, Scânteia, Sineşti,
Ungheni, Victoria.
4. În perioada 29 decembrie 2015 – 11 martie 2016 se va desfăşura campania tematică
„Controlul privind stabilirea şi acordarea alocaţiei de plasament”.
În urma intersectării bazelor de date la nivel naţional au fost identificate un număr de
151 suspiciuni, din care:
- 96 suspiciuni – C opilului aflat în pla sament/tutelă nu i se a sigură A SC
- 55 suspiciuni – Situaţia copilului/tână rul nu a fost monitorizată în cursul anului 2015.
II. În ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale
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1. Controlul centrelor rezidenţiale (copii, adulţi şi persoane vârstnice)
Controlul s-a desfăşurat în pe rioada 18 mai - 26 iunie 2015 şi a urmărit realizarea unui
screening la niv el naţional a condiţiilor din cadrul serv iciilor sociale rezidenţiale publice şi priv ate
ce oferă gazduire şi îngrijire copiilor, adulţilor şi pe rsoane lor v ârstnice.
C ontrolul s-a efectuat la :
- un număr de 2 furnizori de serv icii sociale pentru copii (Direcţia Generală de A sistenţă
Socială şi Protecţia C opilului Iaşi – numă r de unităţi de asistenţă socia lă – 14 , F undaţia „Izv or”
– 1 unitate de asistenţă socială);
- un numă r de 9 furnizori de se rv icii sociale pe ntru adulţi (Direcţia Generală de A sistenţă
Socială şi Protecţia C opilului – 9 unită ţi de asistenţă socia lă, Direcţia de A sistenţă Socială – 4
unităţi de asistenţă socia lă, F undaţia „Izvor” - 1 unitate de asistenţă socială, Asociaţia de Ajutor
Social a „F ecioarei Maria şi C uvioasei Paraschev a ” - 1 unitate de asistenţă socială, C onsiliul
Local Podu Iloaiei – Unitatea de asiste nţă medico-socială - 1 unita te de asistenţă socia lă,
Fundaţia Umanitară „Omenia” Iaşi - 1 unitate de asistenţă socială, Fundaţia „Nădejdea C opiilor
din România” - 1 unitate de asiste nţă socială, C entrul de Asistenţă Medico-Socia lă Bivolari - 1
unitate de asistenţă socială, C entrul de A sistenţă Medico-Socială Răducăneni - 1 unitate de
asistenţă socială ).
În urma verificărilor efectua te au rezultat următoa rele concluzii gene rale:
- Condiţiile de cazare şi de muncă necesită îmbunătă ţiri inclusiv sub aspectul dotă rii
tehnice şi metodologice şi este nece sară lansarea unor PIN-uri care să fie în
concordanţă cu obiectiv ele Strategiei naţionale priv ind prote cţia drepturilor copilului,
respectiv corelarea standa rdelor minime obligatorii cu resursele f inanciare a sigurate la
niv el naţional.
- Subfinanţarea sistem ului de asistenţă socia lă cu priv ire la salarizarea în sistemul de
protecţie socială, corelat cu stresul specific profesiilor din domeniul psiho-social,
sociale, ceea ce impune consolida rea unui sistem de salariza re eficie nt şi motiv ant
pentru persoanalul care oferă serv icii sociale.
- Modificarea legislaţiei în domeniul social, neconcordanţe în inte rpreta rea legislaţiei,
nearmoniza rea legislativ ă, restricţiile bugeta re şi de personal, lipsa şi dinamica de
personal fac dificilă şi uneori imposibilă respecta rea sta ndardelor minime obligatorii.
Specialiştii Direcţiei Generale de A sistenţă Socială şi Protecţia C opilului Iaşi propun
includerea în standa rdele minime obligatorii a mă surilor disciplinare care pot fi
aplicate copiilor, pe categorii de v ârstă. Totodată, în v ederea ev itării riscurilor
interpretării legislaţiei, aceştia propun ca, la nivel naţional să existe manuale de
proceduri şi metodologii specif ice pe tipuri de cazuri şi de servicii socia le pentru a se
lucra unitar .
- Supraaglomerarea ce ntrelor de plasament şi identifica rea cu dificultate a măsurilor de
protecţie spe cială pe ntru copiii aflaţi în risc de separare de famile, în condiţiile
respectă rii principiului neseparării f raţilor sau scurtării duratei de şedere a copiilor în
centre, a bsenţa modificărilor situaţiei familiilor fa c imposibilă, de cele mai multe ori,
reintegrarea ace stota in familie ;
- Dificultăţile de integrare şcolară a copiilor ca re a u v ârsta şcolară depă şită pentru
frecventarea înv ăţământului de masă, intră în sistem în cursul unui an scolar deja
început şi necesită învăţământ special sau „şansa a doua” sau nu pot finaliza anul
şcolar în curs din cauza absenţe lor pe care le au la intrarea în sistem
- Identificarea unor soluţii, la nivel naţional, pentru deblocarea posturilor şi asigura rea
de persoanal de spe cialitate pentru a se putea asigura şi respe cta standardele minime
de calitate prev ăzute de legisla ţia în vigoare;
- Dispunerea efectuării unor acţiuni de audit la nivel Direcţiilor Generale de A sistenţă
Socială şi Protecţia Copilului care să vizeze respectarea standardelor minime de
calitate prev ăzute de legislaţia în v igoare;
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-

-

Creşterea alocaţiei minime de hrană a condus şi la creşterea calităţii hranei oferite
beneficia rilor, dar este necesa ră consultarea tuturor actorilor im plica ţi în ofe rirea de
serv icii sociale pe ntru că, de multe ori, nu se poate atinge acest nivel al alocaţiei
minime de hrană stabilit de lege şi economiile ca re se fac sunt considerate un plus la
bugetul de stat.
Se impune contacta rea şi consulta rea de către f urnizorii de servicii a specialiştilor
Compartimentului de Igie nă A limentară din cadrul Dire cţiei de Sănătate Publică a
judeţului Iaşi, în priv inţa corectitudinii acordării alimenta ţiei benef iciarilor din ce ntre.

-

2. Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 cu privire la
admiterea în Centrele de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor A dulte cu
Handicap/CRRPH
În perioada 31.08-21.09.2015, a fost desfăşurată cam pania la centrele aflate în subordinea
Direcţiei Generale de A sistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, deoare ce nu există centre
priv ate care să acorde serv icii sociale de acest tip.

-

-

-

-

-

-

-

A u fost v erificate următoarele unităţi de asiste nţă socială:
• C entrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budă i;
• C entrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap C ozmeşti.
C oncluziile verificărilor efectuate sunt:
Direcţia Generală de A sistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi este principalul f urnizor
de servicii sociale de la niv elul judeţului Iaşi. Este acre ditat conform Legii nr.197/2012
privind calitatea în dome niul serv iciilor sociale cu modificările şi completă rile ulterioa re, la
data v erificărilor spe cialiştii Direcţiei Generale de A sistenţă Socială şi Protecţia C opilului
Iaşi pregătind documentaţiile în v ederea licenţierii serv iciilor sociale furnizate.
A mbele centre verificate deţin avizul de funcţionare eliberat de Ministerului Muncii,
F amiliei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conf orm art.51 alin. (5) din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu ha ndica p.
C entrele au întocmite manual de proceduri priv ind acordarea serviciilor sociale, conform
standardelor în vigoare, dar nu cuprind toate a spectele ce v izează procesul de inte rvenţie
în acordarea serv iciilor sociale beneficiarilor/nu sunt respectate în totalitate. De
asemenea, nu se respectă prev ederile art.17 din Hotărâ rea Guv ernului nr.430/2008
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap.
Direcţia Generală de A sistenţă Socia lă şi Protecţia C opilului Iaşi nu fundamentează
bugetul instituţiei pe fiecare centru în parte, ceea ce conduce la imposibilitatea v erifică rii
respectării standardelor de cost pe fiecare tip de centru/beneficiar.
Direcţia Generală de A sistenţă Socială şi Prote cţia Copilului Iaşi nu respectă prev ederile
Hotărârii Guv ernului nr.903/2014 priv ind stabilirea niv elului minim al alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile cole ctiv e din instituţiile şi unităţile publice şi priv ate de
asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoane lor adulte cu dizabilităţi şi
persoanelor v ârstnice.
Nu se respectă prevederile art. 25, alin. (4), din Legea nr. 448/20006, republica tă,
privind protecţia şi promov area drepturilor conform că ruia „în cazul în care pe rsoa na cu
handicap nu a re rude ori persoane care să a ccepte tutela, instanţa judecă torească v a
putea numi ca tutore a utoritatea administraţiei publice loca le sau, după caz, persoana
juridică priv ată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap”.
În structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia C opilului
Iaşi sunt posturi v acante, ceea ce conduce la o diminuare a calităţii serv iciilor oferite în
centre. Nu au fost organizate cursuri de instruire şi formare profesională pentru
personalul care oferă servicii sociale persoa nelor cu diza bilită ţi, nefiind preze ntat un plan
de instruire şi forma re profesiona lă pentru angajaţii proprii, nerespectându-se sta ndardul
S2.6 din A nexa 1 la Ordinul nr.67/2015.
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3. Stadiul aplicării prevederilor legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului de către SPA S-urile de la nivelul comunelor cu număr de
locutori între 7000-10000
În perioada 17 august – 30 septembrie 2015, campania s-a realiza t la solicitarea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor C opilului şi A dopţie, urmărindu-se ca obiectiv ele
campaniei să se înscrie pe a ceeaşi linie cu cele ale anului precedent astfel încât, să poată fi
realizată o diagnoză pe o arie mai extinsă a modului în ca re Serviciile Publice de A sistenţă
Socială sunt preocupate de aplicarea unor măsuri concrete în v ederea depistă rii şi eliminării/
diminuă rii situaţiilor de risc ce pot de termina separarea copilului de pă rinţi.
În anul 2015, controlul s-a efectua t la localităţile
locuitori, respectiv : Podu Iloaiei, Târgu Frumos,
Ţibana. Din cele 8 unităţi administrativ teritoriale,
conform Legii nr.197/2012 privind calitatea în
Iloaiei, Târgu Frumos, Deleni, Scobinţi.

cu o populaţie cuprinsă între 7.000 şi 10.000
Belceşti, C otnari, Deleni, Popricani, Scobinţi,
4 s-au a cre ditat ca furnizor de serv icii socia le,
domeniul serviciilor sociale, re spectiv : Podu

În timpul campa niei au fost v erificate şi 2 centre de zi aflate în subordinea a două unităţi
administrativ teritoria le, respe ctiv:
- C entru de zi „Sfânta Paraschiev a” Cotnari, cu o capacitate de 25 locuri. În anul 2014 au
beneficiat de serv icii sociale un număr de 37 beneficia ri, iar în anul 2015 un număr de
29.
- C entru de zi Scobinţi, cu o capa citate de 20 locuri. În a nul 2014 au beneficiat de serv icii
sociale un numă r de 32 beneficia ri, iar în anul 2015 un numă r de 32.

Aspect pozitiv: Desfăşura rea cam paniei a condus la conştientizarea rolului/importanţei
cunoaşterii le gislaţiei în v igoare de către pe rsonalul compartime ntelor de asistenţă socială.
Serv iciile publice de asistenţă socială care funcţionează la niv el de
compartime nte de asistenţă socială în cadrul comunelor/se rv icii de asistenţă socială de la oraşe
nu sunt organizate conf orm Legii asistenţei sociale nr.292/2011. În structura ace stora sunt
angajate persoa ne fără studii de specialitate, ca re nu a u participa t la cursuri de pe rfecţionare
continuă şi care se ocupă în principal de stabilirea şi acordarea drepturilor la beneficiile de
asistenţă socială. Nu sunt dezv oltate serv icii sociale, iar cola boră rile avute cu alte
instituţii/orga nizaţii neguv ernamentale sunt pur forma le. În genera l, toate unităţile administrativ
teritoriale au strategii locale de de zv oltare, dar în care nu au cuprinse obie ctiv e şi acţiuni
specifice nev oilor sociale identificate la nivel local.
De asemenea, în urma v erifică rilor efectuate a rezultat că pe rsonalul cu atribuţii în domeniul
asistenţei sociale de la niv elul unită ţilor adm inistrativ teritoria le cunosc atribuţiile ce le revin în
domeniul protecţiei şi promov ării drepturilor copilului, dar din lipsă de timp şi multitudinii de
atribuţii ce le rev in, de multe ori nu aplică prev ederile legale ce v izează situa ţiile în care sunt
implicaţi copii cu risc de separa re a acestora de pă rinţi.
De asemenea, de cele mai multe ori, părinţii nu notifică autorităţile publice locale priv ind
plecarea lor în străină tate, personalul cu atribuţii de asistenţă socială identificâ nd aceste cazuri
când deja copilul e ste lăsat în grija altor pe rsoane.

Aspect negativ :

Personalul din cadrul autorităţilor publice locale colaborează cu direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului în identifica rea situaţiilor cu risc de se parare a copiilor de părinţi. De
asemenea, la solicita rea acestora întocmesc, implementează şi monitorizează planurile de
serv icii pentru copiii cu risc de separare. Personalul cu atribuţii în domeniul asiste nţei sociale
desfăşoară în principal activ ităţi ce sunt a xate pe acordarea de beneficii de a siste nţă socială.
Personalul din ca drul autorită ţilor publice locale asigură informarea, consilierea familiilor,
monitorizarea familiilor cu risc de abandon a copiilor ai căror pă rinţi sunt plecaţi la muncă în
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străinăta te doar la solicita rea acestora sa u a spe cialiştilor din cadrul Direcţiei Genera le de
Asistenţă Socială şi Protecţia C opilului Iaşi. Lipsa personalului spe cializat şi a fondurilor
financia re conduc la imposibilitea realiză rii unor astfel de campa nii.

4. Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operaţional Regional –
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”
A u fost efectuate activ ităţi de control la cele 4 entităţi beneficia re POR, cu respectarea
calendarului de control şi monitoriza re ale acestora, astfe l:
- Direcţia Generală de A sistenţă Socială şi Protecţia C opilului Iaşi - C entrul social educativ
pentru persoa ne cu dizabilităţi Iaşi şi C entrul socia l de tip rezide nţial Galata, Iaşi;
-

F undaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi - Modernizarea infractructurii serv iciilor sociale a
F undaţiei Solidaritate şi Speranţă;

-

O raşul Târgu F rumos - Înfiinţare centru multifuncţional Târgu Frumos.

În urma verificărilor efectua te au rezultat următoa rele:
- Toţi cei 4 furnizori de serv icii socia le s-au acre ditat conf orm Le gii nr. 197/2012
priv ind asigurarea calită ţii în domeniul serv iciilor sociale, cu modificările şi
completările ulte rioa re deţinând ce rtificate de acredita re.
-

Doar F undaţia Solidaritate şi Speranţă, pentru cele 4 se rvicii sociale a solicita t
licenţie rea se rviciilor socia le, obţinând lice nţa provizorie de funcţiona re, conform
Legii nr. 197/2012 priv ind asigurarea calităţii în domeniul serv iciilor sociale.

-

Furnizorii de serv icii sociale v erificaţi urmăresc respectarea standa rdelor spe cifice
de calitate privind amenajarea şi dotarea spaţiilor serv iciilor sociale şi drepturile
beneficia rilor.

5. Controlul aplicării prevederilor legale cuprinse la art. 25 din Legea nr. 17/2000 şi
Ordinul MMFPS nr. 73/2005, cu privire la calculul contribuţiei datorate de
beneficiari/ aparţinătorii acestora, pentru acoperirea costului serviciilor sociale
acordate în centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice (CRPV)”
În perioada 16 - 30 octombrie 2015 au fost v erificate 3 centre, astfel:
- Centrul Rezidenţial pentru Persoane V ârstnice Mirceşti aflat în subordinea Consiliului
Judeţean Iaşi
- Căminul de Pensionari„Sfânta C uvioasă Paraschev a” aflat în subordinea C onsiliului Local
Municipal Iaşi;
- Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” aflat în subordinea Consiliului
Local Municipal Iaşi.
În urma verificărilor efectua te au rezultat următoa rele:
- furnizorii publici de servicii sociale nu respectă prev ederile legale în v igoare, atât cele
care reglementea ză modul de organiza re, funcţionare şi acorda re a serv iciilor sociale cât şi cele
care reglementează a ctiv itatea financia r contabilă necesa ră funcţionării ace stora ;
- Costul mediu lunar de întreţinere nu se stabile şte anual de consiliile locale şi/sau
judeţene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.
- Costul mediu lunar de întreţine re, care tre buie să asigure înde plinirea niv elului
standardelor de calita te pentru serv iciile oferite, adoptate şi aprobate în condiţiile legii, nu este
stabilit şi fundamentat corect şi este v izibil subdimensiona t, fără a se av ea în v edere cheltuielile
din anul precede nt pentru hrană, întreţinere şi gospodă rie, obiecte de inv entar, echipament şi
cazarmament.
În acest m od este diminuată artificial, în majoritatea cazurilor contribuţia indiv iduală de
întreţinere a beneficiarilor, generâ nd astfel alocă ri suplimenta re de la bugetele locale pentru
asigura rea cheltuie lilor necesare funcţionării în condiţii normale prevăzute de legislaţia în
vigoare.
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- Costul mediu lunar de întreţinere nu se calculează dife renţiat, în raport cu serviciile
acordate în funcţie de gradul de dependenţă al persoa nelor vârstnice îngrijite în cămine.
Au fost aplicate chestionare la câte 5 beneficiari din fiecare centru şi din analiza acestora a
reieşit faptul că a ceştia a u cunoştinţă de obligaţia de plată, inclusiv cuantumul ce tre buie a chitat
conform angajamentului de pla tă pe ca re l-au semnat.

III. Alte tipuri de campanii de control
1. Verificarea şi monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu

dizabilităţi la serviciile medicale

Campania tematică de control priv ind ”Verificarea şi monitorizarea asigurării accesului
neângrădit al persoanelor cu handicap la serviciile medicale” a fost prev ăzută în Planul
de control al Inspecţiei Sociale afere nt anului 2015, aprobat de ministrul muncii, familie i,
protecţiei sociale şi persoa nelor v ârstnice, fiind planificată a se realiza în perioada 11 mai – 13
noiembrie 2015.
În v ederea atingerii obiectivelor stabilite s-a u verificat 11 unită ţi sanitare din jude ţul Iaşi a stfel :
8 unităţi sanitare publice şi 3 unităţi sanitare priv ate.
Din activ itatea de control de sfăşurată în perioada 11 mai – 13 noiembrie 2015, au re zultat
următoarele date:
În ceea ce priveşte accesibilizarea la m ediul fizic:
- La data v erificării, un număr de 8 unităţi sanitare publice aveau construită rampă
de acces, dar nici una nu era conformă cu prev ederile Normativ ului NP-051/2012, ia r
un număr de 3 unităţi sanitare priv ate av eau construită ram pă de acces, din care la
2 unităţi erau re spectate prev ederile din Normativul NP-051/2012.
- Uşa de acces în clădire: toate 8 unităţile sa nitare publice şi private respectă
dimensional prev ederile Normativ ului NP-051/2012;
- În toate unităţile sanita re publice şi priv ate verificate coridoarele permit
accesul persoanelor cu dizabilitaţi către toate spaţiile ;
- Grupurile sanitare există dar nu sunt adaptate în totalitate conform prev ederilor
Normativul NP-051/2012 în cele 8 unităţi sa nitare publice, iar în ceea ce priveşte
unităţile sanita re priv ate 2 deţin grupuri sanitare adaptate conform prev ederilor
Normativului NP-051/;
- În 7 unităţi sanitare publice există ascensor din cele 8 verificate; în o unitate
sanitară publică nu este cazul asigură rii unui a scensor întrucât activ itatea se
desfaşoară într-o locaţie cu parte r + 1 etaj, iar accesul pe rsoane lor cu dizabilităţi la
serviciile medicale este asigurat la parter. În toate unităţile sa nitare priv ate există
ascensor;
- 5 unităţi sanitare publice care deţin locuri de parcare proprii, asigură cel puţin 2
locuri pentru parcarea maşinilor utilizate de persoanele cu handicap (deşi acestea nu
îndeplinesc întru totul prevederile din Normativ ul NP-051/2012), în timp ce o unitate
sanitară publică verificată nu dispune de locuri de parcare proprii. Din cele 3 unităţi
sanitare priv ate care deşi deţin locuri de parcare proprii, o unitate asigură cel
puţin 2 locuri pentru parca rea maşinilor utilizate de persoanele cu handicap.
În ceea ce priveşte accesibilizarea la mediul informaţional şi comunicaţional:
- O singură unitate sanitară publică din cele 8 verificate, av ea ghişeul/biroul de
audienţe adaptat astfel încât să poată fi asigurat a ccesul facil al une i persoane cu
handica p utilizatoare de fotoliu rulant.
- Din cele 3 unităţi sanitare private v erificate la nici una ghiseul/biroul de
audienţe nu era adaptat astfel încât să poată f i asigurat accesul fa cil al unei
persoane cu handica p utilizatoare de fotoliu rulant.
- În spaţiile în care îşi desfăşoa ră activitatea un număr de 8 unităţi sanitare publice
nu sunt aplicate pictograme care să de termine traseele de circulaţie amenajate
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special pentru persoanele cu handicap, asfel încât observ area şi pa rcurgerea lor să fie
uşoară, fără a crea situaţii de dezorienta re.
- În spaţiile în care îşi de sfăşoa ră activitatea un număr de 3 unităţi sanitare priv ate
nu sunt aplicate pictograme care să de termine traseele de circulaţie amenajate
special pentru persoanele cu handicap, asfel încât observ area şi pa rcurgerea lor să fie
uşoară, fără a crea situaţii de dezorienta re.
- Din cele 8 unităţi sanitare publice 6 au înche iate pe ba za de protocoale, conv enţii,
partene riate, etc. cu organizaţii/asociaţii în vederea asigurării unui interpret
autorizat al lim bajului mim ico-gestual.
- Din cele 3 unitati sanitare private 2 nu au încheiat pe baza de protocoa le,
convenţii, parteneriate, etc. cu organizaţii/asociaţii în v ederea asigurării unui
interpret autorizat al limbajului m imico-gestual.
În unitatile sanitare publice/private nu există panouri inform ative sau sistem e
electronice de informare a persoanelor cu dizabilităţi.
În data de 21.10.2015 se rviciul Inspe cţie Socia lă din ca drul Agenţiei Judeţene pe ntru Plaţi şi
Inspecţie Socială Iaşi s-a autosesizat la apariţia unui articol din presa locală cu referire la
accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi, la transportul pe calea fe rată a acestora.
În data de 22.10.2015 s-a efectua t o v erificare a elementelor de accesibilizare la mediului f izic
şi inf ormaţional la Sucursala Regională C ăi F erate Iaşi. A stfel, s-a constatat că e xistă ram pă de
acces adapta tă conf orm Normativ ului NP - 051/2012 da r nesemna lizată corespunzător, că uşa
de acces şi coridoarele permit accesul persoanelor cu dizabilităţi (f otoliu rulant). S-a constatat
că fiind cu etaje clădirea şi neavând ascensor nu există alternative pentru deplasarea
persoanelor cu dizabilităţi că tre palie rele superioa re. Grupul sa nitar există şi este adaptat
conform Normativ ului, locurile de parcare e xistă semnalizate, re zerv ate dar neada ptate. În ceea
ce priv eşte acce sul la me diul informaţional s-a constatat că, ghişe ul de lucru cu publicul este
adaptat conform prev ederilor Normativ ului însă nu există pictograme şi sisteme ele ctronice de
informare. Măsurile cuprinse în procesul v erbal fac referire la deficienţele constatate în timpul
verificarilor.
În judeţul Iaşi multe unităţi sanitare nu sunt accesibilizate conform prev ederilor legisla ţiei în
vigoare, aspect cauza t atât de necunoaşte rea legislaţie i câ t şi de lipsa fondurilor necesare
accesibilizării spaţiului, av ând în v edere că unele locaţii în ca re-şi desfăşoară activitatea au fost
construite cu mult timp în urmă .
Ca urmare a verificărilor efectuate au fost întocmite procese verbale de control stabilindu-se
măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, nece sare pentru acce sibilizarea spaţiului
conform art. 62, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 priv ind prote cţia şi promov area dre pturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completă rile ulterioare. S-au solicitat
prelungiri de termene acordate în v ederea îndeplinirii măsurilor, pentru anul 2016, întrucât în
bugetul pe a nul 2015 nu erau suf iciente sumele ne cesare accesibilizării/adaptării elementelor
verificate.
Din cele 8 unită ţi sanitare publice v erifica te 3 se află în proces de reabilitare. C elelalte 5 unităţi
sanitare publice vor cuprinde în bugetul aferent anului viitor sumele ne cesare pentru
accesibilizarea/ada ptarea elementelor v erificate, astfel încât la măsurile dispuse se justifică
termenele acordate.

2. Controlul, evaluarea şi monitorizarea unităţilor protejate autorizate
Obiectul general al campa niei îl reprezintă „A sigurarea respectă rii prevederilor legale priv ind
accesul la muncă a persoa nelor cu dizabilităţi”. Activ ităţile specifice urmă rite în campanie au
fost:
Verificarea modului de respectare a condiţiilor de organiza re şi funcţionare a
unităţilor protejate autorizate;
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Identificarea unită ţilor protejate a utorizate care nu respe ctă prev ederile legale şi
demararea procedurilor de suspendare /retragere a a utorizaţiei de f uncţiona re.
La solicitarea Direcţiei pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi au fost v erificate: SC
Volsim SRL, Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi, SC GRUP OPTIMUM SRL şi SC Global
Sistems SRL. De asemenea, a fost efectuat şi un control inopinat la SC WASVAL SRL.
În urma verificărilor efectua te au rezultat următoa rele:
- numărul UPA care respectă condiţiile de autorizare – 3 ;
- numărul UPA care nu respectă condiţiile de autoriza re sub aspectul respectării codului
CAEN pentru societăţile comerciale/pe rsoanele fizice autorizate, obiectivelor din statutul
asociaţiilor/fundaţiilor cu a ctiv itate specifică în dome niul dizabilităţilor sau activ ităţilor pentru
care au fost autorizate ca binetele indiv iduale – 0 .
- numărul UPA care nu au comunicat ANPD modificările inte rvenite de la data autorizării
până la data controlului (modificarea oricăror condiţii de autorizare şi/sau modificare intervenită
cu priv ire la sediul social/profesional/sau al punctului de lucru, numărul de pe rsoa ne cu
handica p angajate, documentul de încadrare în grad de handicap/invaliditate gra dul III şi
suspendarea activ ităţii) – 1 .
- numărul persoa nelor cu ha ndicap angajate la UPA – 5 (la 3 entităţi).
- numărul UPA în care informa ţiile cuprinse în fişele de post nu se corelează cu
activ itatea desfăşurată de persoanele cu handicap – 1.
- numărul total al persoanelor cu handicap/numărul UPA în care tipul de diza bilitate nu
este în concordanţă cu activ ităţile desfăşurate – 1.
- număr de acorduri de partene riat încheiate conform art. 43 din HG nr. 268/2007 – 5 (la
3 entităţi).
- număr contracte comerciale încheiate conform a rt. 43 din HG nr. 268/2007 – 1 2 .
- număr autoriza ţii suspendate/retrase la data efectuării controlului – 0.
- număr propuneri de suspendare/retrage re a autoriza ţiei de funcţionare în cadrul
campaniei – 0
- număr UPA pentru care a fost necesa ră sesiza rea altor instituţii (ITM, ORC etc.) în
cadrul campanie i – 0 .
Nu s-au dispus mă suri decâ t la Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi şi la SC Global Sistem SRL şi
nu s-au aplica t sancţiuni.
La A sociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi a fost retrasă între timp autoriza rea ca unitate protejată la
solicita rea ANPD. La SC Global Sistem SRL s-a recomandat doa r încheierea mai multor
partene riate.
3 . Campania de consiliere/informare referitoare la legislaţia din domeniul
asistenţei sociale
În cursul anului 2015, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspe cţie Socială Iaşi a organizat 8
sesiuni de informare şi consiliere care au av ut ca teme de dezbatere modificările intervenite în
domeniul asistenţei sociale, iar o se siune a f ost organiza tă la iniţiativa şi cu sprijinul unui
furnizor de se rv icii sociale.
A stfel :
● În cursul lunii a prilie 2015 s-a desfă şura t o sesiune de informa re a reprezentanţilor cultelor
religioa se şi ai organiza ţiilor neguvernamentale, la care a participat un număr de 47 de
persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale de la 45 entităţi. A u fost diseminate
materiale priv ind asigurarea calităţii în domeniul serv iciilor sociale, standarde minime de calitate
pentru se rv iciile sociale, procedura de acreditare a furnizorilor şi serv iciilor sociale, procesul de
ev aluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serv iciilor
sociale, etc.
● în luna septembrie 2015, s-au desfă şura t 8 sesiuni de inf ormare ce au v izat informarea
personalului cu atribuţii de asistenţă socia lă din cadrul unită ţilor administra tiv teritoriale cu
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priv ire la modificările le gislativ e în domeniul asistenţei sociale.Sesiunile de inf ormare s-au
desfăşura t la sediul A genţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, şi a u participat 181
persoane de la 91 primării.

Concluzii priv ind sesiunile de informare si consiliere
• Nr. de primării din judeţ ai căror reprezentanţi au participat la sesiuni - 91
• Nr. sesiuni organiza te - 9
• Nr. total de instituţii participante, din care : nr. primării 91 , nr. alte instituţii
publice 2 (ex. DGASPC Iaşi, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi) şi nr.
instituţii private 45 (ex. Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, A sociaţia F amilia
Nostra, Parohii, Protopopiate);
• Nr. total de materiale diseminate: 2 81 din care: C D-uri 0, pliante 143 şi
mape de preze ntare 138 ;
• Nr. total de participanţi: 229 , din care :
nr. reprezentanţi ai primăriilor
181
nr. reprezentanţi ai altor instituţii publice
3;
nr. reprezentanţi ai instituţiilor private
45 ;
• Nr. total de persoa ne care a u comple tat fişe de aprecie re şi modul în care
au fost apre ciate se siunile de informare şi consiliere: 2 29.
Din cele 229 de fişe de apreciere completate în cadrul sesiunilor de informa re şi consiliere ,
25 participanţi au considera t sesiunile ca fiind “ utile”, ia r 204 participanţi ca f iind “foarte
utile”.

Participări la alte activităţi
1. C ontrolul efectuat la solicitarea C urţii de C onturi a v izat un număr de 4526 dosare. Astfel:
În ceea ce priveşte alocaţia pentru susţinerea familiei:
Au fost intersectate bazele de date cu A PIA , rezultând un număr de 464 suspiciuni, din ca re au
fost confirmate un numă r de 39 suspiciuni, în v aloare de 25.306 lei, din care s-a recuperat
suma de 17.901 lei
Au fost intersectat bazele de date cu C NPP – ul rezultâ nd un număr de 3.441 suspiciuni, din
care au fost confirma te un număr de 398 suspiciuni, în valoare de 150.122 lei, din care s-a
recuperat suma de 78.491 lei
În ceea ce priveşte ajutorul social:
Au fost intersectate bazele de date cu A PIA , rezultând un număr de 163 suspiciuni, din ca re au
fost confirmate un numă r de 42 suspiciuni, în valoare de 30.658 lei, din care s-a recuperat
suma de 28.015 lei.
Au fost intersectat bazele de da te cu C NPP – ul rezultând un număr de 178 suspiciuni, din care
au fost confirmate un număr de 32 suspiciuni, în v aloare de 15.531 lei, din care s-a recuperat
suma de 10.269 lei.
Au fost v erificate suspiciunile privind neprezenta rea adev erinţelor de la A JOFM pentru anul 2014
a unui număr de 358 beneficiari, din care au fost confirmate un număr de 72 suspiciuni, în
valoare 80.951 lei, din ca re s-a recuperat suma de 58.569 lei.
2.
În anul 2015 au fost efectuate un număr de 19 ev aluări de teren priv ind verificarea
îndeplinirii standa rdelor minime de calitate, în conf ormitate cu prev ederile Hotărârii Guv ernului
nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplica re a prevederilor Legii
nr.197/2012 priv ind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

A ctivități realizate în domeniul protecției sociale de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROT ECŢIA COPILULUI
I. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului
A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie
A.
1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament

Tabel 1 . Copii în sistem rezidenţial (2006 - 2015)
Tip centru de
plasament

Dec.
2006

Dec.
2007

Dec.
2008

Dec.
2009

Dec.
2010

Dec.
2011

Dec.
2012

Dec.
2013

Dec.
2014

Dec.
2015

490

491

483

473

480

483

466

505

434

1288

1191

1132

1159

1130

1052

1057

856

766

696

1822

1681

1623

1642

1603

1532

1540

1322

1271

1130

Centre pentru copilul cu
534
nevoi sociale
Centrele pt. copil cu
handicap
Total copii in CP

Evoluţia numărului de copii in sistem rezidenţial
in perioada 2006 - 2015

14 00 1 20 0 1 000 8 00 600 400 20 0 0

Figura 1 . Evoluţia num ărului de copii în sistem rezidenţial (2006 - 2015 )

Tabel 2. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe ce ntre de plasament (ianuarie - decem brie 2015)
8

CP I Holban

208

35

8

65

1

185

9

CP CA Rosetti

148

24

4

23

1

152

10CSSC Tg Frumos

211

35

3

66

1

182

11CSC Sf. Nicolae Paşcani

47

1

6

20

1

33

12Modul Reabilitare
Comportamentală din
cadrul CPRU

15

6

13CF Verseni

33

4

TOTAL

1271

222

9

27

12

2

6

29

363

27

1130

Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial, 145 sunt plasamente în regim de urgenţă (decizie de urgenţă
sau ordonanţă preşedinţială), faţă de 208 in anul 2014, 200 în anul 2013 respectiv 124 în anul 2012.
T abel 3. E xternările din centrele de plasament ale DGASPC (ianuarie - 31 decembrie
2015)
Externări CP

Tip centru de plasament

•

ianuarie - 31 decembrie 2015

Centru de plasament pentru copii cu nevoi sociale

84

Centru de plasament pentru copilul cu handicap

279

Total dezinstituţionalizări

363

Încetările de măsură de protecţie de tip rezidenţial din centrele de plasament ale
DGA SPC în perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:
53 reintegrări în familia naturală/extinsă
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•
•
•
•
•
•

70 plasament la asistent maternal profesionist/plasament familial
193 încetarea măsurii de protecţie după împlinirea vârstei de 18 ani, din care:
70 reintegrare în familie
57 integrare individuală în comunitate/preluaţi pe proiecte de integrare socioprofesională/preluare centre multifuncţionale o 66 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi
41 plasamente in alte servicii de tip rezidenţial
6 alte situatii

Dec.
2008

Dec.
2009

Dec.
2010

Dec.

Dec.

2011

Plasam ent fam ilial din
care:

1592

1342

1239

Plasament la rude până
la gr IV

1375

1167

Plasament la altă
familie/persoană

217

Tip măsura
protecţie

Plasam ent asistent
m aternal
Tutele
TOTAL

Dec.

Dec.

Dec.

2012

2013

2014

2015

1215

1183

1183

1060

1034

1078

1038

994

989

881

842

175

161

177

189

194

179

192

1232

1213

1199

1193

1171

1267

1289

1319

80

85

78

60

54

46

42

42

2904

2640

2516

2468

2496

2391

2395

2346

În cursul anului 2015 au fost instrumentate următoa rele cazuri pe măsuri de protecţie de tip
fam ilial:
♦ Plasamente la asistent materna l profe sionist - 20 4 din care 32 copii prov in din plasament la

♦
♦

♦

♦

alţi asistenţi maternali, 84 din centrele de plasame nt, 16 din maternită ţi, 1 3 din Spitalul de
Copii „Sf Maria”, 40 din familia naturala si 1 9 din plasament familial. Din ce le 204
plasamente instituite în cursul anului 2015, 145 au fost plasamente în regim de urgenţă ,
instituite prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedenţială.
A testări de asistenţi materna li profesionişti - 13; reatestări de a sistent materna l profe sionist 234
Rev ocări de plasamente la A MP: 173. Rev ocările pe tipuri de masuri: - 38 adoptii nationale 32 plasament la alţi asistenti maternali - 15 încetare măsură la implinirea v arstei de 18/26
ani cf.legii - 10 re integrări- 29 plasamente familiale - 48 plasamente in sistem rezidenţial - 1
alte situaţii
Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane - 137 din care
81 la rude până la la gradul IV , respectiv 56 plasamente la alte persoa ne sau familii. Din
totalul pla samentelor, 77 au fost plasame nte în regim de urge nţă.
Rev ocări plasamente familiale - 1 65 , din care 124 de la rude până la gradul IV, respectiv 41
de la alte pe rsoane. Revocările pe tipuri de măsuri: - 10 adopţii - 62 incetarea mă surii la
împlinirea v ârstei de 18/26 ani cf. legii - 38 reintegră ri - 54 plasame nte de tip fam ilial şi
rezidenţial- 1 instituire tutela

B . Adopţie şi postadopţie
La finalul anului 2015, din punct de vedere statistic, serv iciile se regăsesc cua ntificate astfel:
> C ursuri pe ntru familii ca re doresc sa adopte organiza te de către DGA SPC Iaşi - 10 cursuri la
care au participat 158 de persoane;
> Întâlniri trimestriale consultativ e cu familii adoptatoare - 4 întâlniri cu 25 de persoane

participante ;

> A testarea ca familii/persoane adoptatoa re - 70, din care 48 sunt familii aflate la prim ul

atestat, 22 de familii au reînnoit atestatul în 2015
> Înaintarea către instanţa de judecata în v ederea deschiderii procedurii de adopţie prin
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Tribunalul Iasi -

25 cazuri;
> C larificarea situaţiei juridice priv ind deschiderea procedurii de adopţie prin Tribuna lul Iasi- 60

cazuri;
> Derularea procedurilor de potriv ire teoretică si pra ctică in vederea plasării copiilor la familii

adoptatoa re - 92 cazuri;
> Încredinţări în vederea adopţiei - 28 cazuri copii
> Evaluări bilunare priv ind ev oluţia dezv oltării copiilor incredintati in v ederea adopţiei si a

relaţiilor acestora cu familiile adoptatoare - 24 cazuri;
> Încuv iintarea adoptiei de către Tribunalul Iaşi - 44 cazuri;
> Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din fam ilii adoptatoa re - 82 cazuri;

F inalizare monitorizarea postadopţie închidere ca zuri - 19 cazuri.
C. Prevenirea cazurilor de abandon

În conform itate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase Centre Zonale de consiliere
şi sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate înfiinţate prin proiect Phare
(Tg.Frumos, Hârlau, A ndrieşeni, C ozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 630 de cazuri
instrum entate/ 1257 copii in anul 2015.
Serv icii de prevenire a abandonului înfiinţate prin finanţă ri Phare:

Echipa mobilă destinată asigurarii serv iciilor de recupera re şi reabilitare la domiciliu pentru
copilul cu dizabilităţi şi fam ilia acestuia - 60 beneficiari, in decembrie 2015
Asistenţă, suport şi recuperare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi beneficia ri ai C entrului „Micul
Prinţ ” Iasi - 82 beneficiari, in decem brie 2015 A lte servicii de prevenire:
Centre de zi pentru copilul din com unitate - trei unită ţi - cu 42 beneficia ri in decembrie 2015.
Centre de îngrijire si recupera re de zi pentru copilul cu handicap (7 unităţi) cu 317 benef iciari in
decembrie 2015.
Prev enirea abandonului şi menţinerea copilului în familia naturală - în cadrul CPMS- 81
cazuri/186 copii în pe rioada 01.01.-31.12.2015.
Informare şi mediere părinţi - 420 ca zuri instrumentate în ca drul Biroului Ev aluare iniţială şi
Compartimentului Prev enirea marginalizării sociale în perioada anul 2015.
În anul 2015, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 38 cupluri mamă-copil, 4
femei gravide şi 5 copii însoţitori.
Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenţă şi C opiii Străzii si A dăpostul de zi si de
nopate pentru copiii străzii Paşcani au înregistrat 138 de beneficiari pe compone nta Centru de
Primire în Regim de Urgenţă
Tabel 5 - Măsuri de protecţie instituite în cursul anului 2015 pe ntru copii cu vârsta
cuprinsă între 0-2 ani şi provenienţa ace stora la intra rea în măsura de prote cţie
Tip masură protecţie

Nr total copii 0- Locul de provenienţă al copiilor la instituirea măsurii de protecţie
2 ani
Familie
Maternitate Spital
Altă măsură de protecţie/
pediatrie
Centrul Maternal

Plasament de tip
rezideţial

37

20

5

8

4

Plasament la asistent
maternal profesionist

75

16

16

10

33

Plas familial

10

6

1

1

2

122

42

22

19

39

TOTAL

279

D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care

determ ină intrarea copilului în dificultate
Tabel 6. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2009 - 2015)

Lipsire de
supraveghere
Exploatare prin
muncă
Audiere minori/
Informare
instanta
Abandon

54
7

75

57
41

66
48

68
76

111

54

61
65

20

21

24

24

25

31

15

16

18

61
11

32
13

54

23

26

20

10

26

10

16

17

31

114

89

140

61

99

167

401

281

13

15

18

28

78

83

79

76

34

42

31

86
45

33

34

42

28

44

18
13

26

15

18
25

10

26

38

4

4

5

5

13

19

52

9

13

15

18

49

50

22

23

14

18

0

0

0

0

0

0

18

18

8

8

425 712 342 613

114

9

12

4

207

101

12

0

6

78 129

287

21

0

Violenţă
domestică
Tulb.de comp
Total cazuri

61

121

copii

147

2015
cazuri

66

361

24

copii

97

164

60
25

cazuri

Trafic

71

279

82
30

copii

Psihic

93

122

cazuri

74

60

2014

copii

Sexual

cazuri

407

copii

105

178

cazuri

73

Neglijenţă

2013

2012

copii

Fizic

Tip de abuz

2011

cazuri

copii

2010

cazuri

2009

436 710 418 652 522 855 404 681

39

12
6

7

393

643

In perioada de referinţă au fost sesizate 393 cazuri în care 643 de copii a u suferit dife rite
forme de abuz.
Pentru 152 dintre aceştia, s-a impus măsura scoaterii din familie, după cum urmează: în centre
de plasament - 125 copii, în asiste nţă maternală 23 copii, în plasament familial 4 copii.

E. Serv iciul de Evaluare C om plexa a C opilului
Serv iciul de Evaluare Complexă a avut printre principalele atribuţii identificarea, evaluarea şi
monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare socio-şcolară;
verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap.
Tabe l 7. C opiii cu nev oi spe cia le cu cer tifica t de înca drar e într-o ca te gor ie de
ha ndica p, pe gra de de ha ndicap în v igoare la 31 decem brie 2015
Copii cucertificat de încadrare

Grad de handicap

intr-o categorie de handic ap

Gr. I Grav

Gr.II Acc.

Gr.III Mediu

Gr. IV Uşor

3294

1742

607

834

111

F. C omisia pe ntr u Protecţia C opilului
In peioada 01.01.2015 - 31.12.2015, Comisia pentru P rotecţia C opilului a emis 676 hotărâr i priv ind
măsurile de protecţie specială ale copilului şi 3561 hotăr âri priv ind încadrarea copilului în grad de
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handicap.
II. A ctiv ităţi şi re zulta te obţinute în pr ote cţia per soane lor cu ha ndicap/persoane
adulte în dificultate
A . Serviciul A siste nţă Socială P ersoane Adulte Aflate în
Dificultate Ta be l 8 . Ser vicii r ezidenţiale pe ntru
per soa ne a dulte cu ha ndica p
Nr.
benef.

Nr.
benef.

Nr.
benef.

2014

2015

246

Nr.
Nr.
Nr.
benef benef. benef.
.
2012
2013
2010
2011
261
284
279
264

226

235

Nr. Denum ire centru de t ip
Crt rezidential

2009

Nr.
benef
.

1

Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Hârlău

2

Centrul de tip Hospice Hârlău

50

51

48

49

50

50

47

3

Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională Popricani

41

41

42

41

40

42

40

Centrul de Recuperare şi Reabilitare
pentru Persoanele cu Handicap
Cozmeşti

58

58

61

59

71

71

54

4

10
Complexul de servicii Locuinţe
pentru persoane cu protejate Hârlău
AP1
handicap Hârlău

12

13

13

12

12

12

10
Locuinte
protejate Hârlău
AP2

12

12

12

12

12

13

49

50

50

50

50

5

6

0

2

5
6

6

7

Centrul Social de Tip Rezidenţial
Galata
Locuinţe
Complexul de
Îngrijire şi Asistenţă protejate1
Gulliver
Locuinţe
protejate2
CIA Gulliver

8

CIA Budai

9

CRRPH Budai

23
43

45
32

10 LP Budai
11 LP Galata

3
20
Total

415

435

509

500

499

511

582

Com partimentul de evaluare com plexă a persoanei adulte cu handicap
Specialiştii se rv iciului au întocmit până in perioada ianuarie - de cembrie 2015 un număr de
11 .456 rapoarte de evaluare complexă cu propunerea de înca drare în grad de handica p,
întocmind şi Programul individual de re cupe rare şi integrare socia lă. De asemenea, specialiştii
serv iciului au soluţionat 248 de petiţii si refe rate. În această perioadă, echipa de specialişti din
cadrul se rv iciului de evaluare complexă pentru persoa ne cu dizabilităţi au efectuat 22 deplasări
în judeţ.
Au fost efectuate 163 evaluari ca recomandare a Comisiei Superioare (contestatii cu rezoluţia de
respingere pe motiv de nerespecta re criterii
Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap
Serv iciul Persoane Adulte cu Handicap - Prestaţii asigură acorda rea dre ptului la asistenţă socială
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sub forma presta ţiilor sociale pre cum şi a altor facilităţi şi drepturi prev ăzute de legislaţia în
vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promov area drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările ulte rioare.
La data de 18.12.2015, în ev idenţa Serviciului Persoane A dulte cu Handicap se afla un număr
de 26.391 persoane cu handicap cu dom iciliul/resedinta în judeţul Iaşi, neinstituţionaliza te.
(26.391, din care 2.660 copii şi 23.731 a dulţi)
Tabel 9. Structura persoa nelor cu ha ndica p neinstituţionalizatae, beneficiare de
prestaţii, pe tipuri de handicap
Tipuri de handicap

Total

■ Fizic

5327

■ Somatic

4797

■ Auditiv

933

■ Vizual

3503

■ Mental

5771

■ Psihic

1941

■ Asociat

3929

■ HIV/SIDA

186

■ Boli rare

2

■ Surdocecitate

2

Total

26391

B. A ctivităţile desfăşura te în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu
Handicap Stabilirea şi plata prestaţiilor socia le
Drepturile pe rsoanelor cu handicap priv ind prestaţiile sociale au fost stabilite conform Le gii
448/2006 re publicată priv ind protecţia şi promov area drepturilor pe rsoanelor cu handicap,
pe baza cere rilor de acordare a drepturilor şi a C ertificatelor de încadrare în grad de
handica p şi au fost acordate începând cu luna următoare depunerii cererilor pe durata de
valabilitate a certificatelor de încadra re în grad de ha ndica p, funcţie de gradul de handicap .
1. Număr mediu luna r de persoa ne nevăzătoare, beneficiare de indemnizaţia de îngrijire :
2108;
2. Număr documente în pe rioada 01.01.2015 - 18.12.2015 : 3356
3. Număr bilete pentru transportul inte rurban, elibe rate în anul 2015: 111.214, pentru 10.945
beneficia ri,
astfel :Bilete AUTO = 69.609 (pt. 7.683 be neficia ri) ;Bilete C.F .R. = 41.605 (pt. 6.247
beneficia ri). Număr decizii stabilire drepturi emise în anul 2015 :
11.868 ( 2.881 decizii
pentru copii si 8.987 decizii
adulti) , Număr dosare noi : 3243 (360 copii si 2883 a dulti);
4. Numărul de documentatii pentru rov iniete / roviniete primite / elibera te în anul 2015: 672 (o
medie lunară de 56/lună );
5. Număr de legitimatii pentru transportul urba n elibe rate : 4584;
6. Numărul mediu lunar al persoa nelor pentru care se achită dobândă subvenţionată de sta t
(adapta re locuintă /achizitionare autoturism): 3 5.
III.
A ctivităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării,
im plem entării proiectelor

A. Proiecte aflate in faza de implementare - DGA SPC Iasi Promotor de
proiect
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1. T itlul proiectului: “Siguranta si Sprijin” - optimizarea serv iciilor Centrului Social pentru

2.

3.

4.

5.

Ocrotirea Femeilor Victime ale V iolentei Domestice Iasi”. Promotor de Proiect - DGASPC Iasi;
Partener - F iliala Iasi a Fundatiei “Holt România”; Perioada de implementa re: 15.04.2015 30.04.2016Buget: 316.442,95 euro.
T itlul proiectului: “Prevenirea sarcinii nedorite în judeţul Iaşi” - Promotor de Proiect
- DGASPC Iasi; Perioada de im plementa re: 01.10.2014 - 31.04.2016; Sursa de finantare :
F undaţia SERA România; Buget: 46.000 lei.
T itlul proiectului: “Program destinat copiilor din sistem ul de protecţie al DGASPC
Iaşi” - Promotor de Proiect - DGASPC Iasi; Perioada de implementare: 2014 - 2017; Sursa
de finantare : Fundaţia Hope andHomes for C hildrenRomania (HHC ); Buget alocat in
perioada 01.04.2014 - 31.12.2015: 146.949 le i.
T itlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf Spiridon din cadrul
Com plexului de Servicii Sociale Targu Frumos prin infiintarea a 4 case de tip
fam ilial si sprijinirea alternativelor fam iliale” - Promotor de Proiect - DGASPC
Iasi ; Perioada de im plementare: 2015 - 2017 Sursa de finantare: Fundatia Hope
and Homes for Children Romania (HHC); Buget alocat: 720 .000 euro.
T itlul proiectului „Program de sprijin em oţional Sandwork Expresiv destinat
copiilor beneficiari ai unei m ăsuri de protecţie” - Promotor de Proiect - DGASPC Iasi;
Perioada de implementare: octombrie 2015 - octombrie 2016; Sursa de finantare : A sociaţia
SOL MENTIS Bucureşti. Proiect pilot derulat cu resurse proprii.
B. Proiecte aflate in faza de im plementare - DGASPC Iasi partener

1. Titlul proiectului “Echilibru - sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din

municipiul Iasi” Promotor de Proiect - C onsiliul Judetean Iasi; Parteneri: DGASPC Iasi,
Asociatia pentru Dezv oltare Continua AD Plus; Perioada de impleme ntare : 2015-2016; Sursa
de finanta re: Mecanism ului Financia r SEE 2009-2014 ; Valoare totala proiect: 391.500 euro
2. Titlul proiectului “Parteneriat pentru incluziune!” - Promotor de Proiect - F undatia
”Alaturi de V oi” Romania; Parteneri: DGASPC Iasi, DGASPC Vaslui, A sociatia Alternativ e
Sociale, A sociatia Salv ati C opiii Iasi, F undatia COTE, Fundatia Bethany , F undatia Star of
Hope, F undaţia World Vision; Perioada de implementare : 2015-2016; Sursa de finantare :
Mecanismul F inanciar SEE 2009-2014 ;O perator de program: F ondul Roman de Dezv oltare
Sociala (F RDS); V aloare totala proie ct: 2.454.933,99 le i.
3. Titlul proiectului “Prima prioritate: niciun copil invizibil! ” Promotor de Proiect:
Reprezentanta UNICEF Romania; Parteneri: DGASPC Iasi, Institutia Prefectului Judetului
Iasi; Perioada de implementa re: 2011-2015 Sursa de finantare: UNICEF ; Buget alocat
judetului Iasi: 324.705 lei
4. Titlul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”
(RO 2014_C4_52) Promotor Proiect: Asociatia A lternative Sociale; Parteneri: DGASPC Iasi,
DGASPC Bacau, Institutul intercultural Isla nda; Perioada de implementare: 2015-2016;
Sursa de finantare : Mecanismului F inanciar SEE 2009-2014 prin F ondul O NG in Romania;
Buget: 165.824,40 euro.
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Activități realizate în domeniul protecției sociale de către Prim ăria Municipiului Iași
– Direcția de A sistență Comunitară
O biectul principal de activitate al Direcţiei de A sistenţă Comunitară Iaşi e ste înfă ptuirea
măsurilor de protecţie şi asiste nţă socială pentru sprijinirea persoanelor ca re, din cauza unor
motive de natură econom ică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilita tea să-şi asigure nev oile
sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi compete nţe pentru integrarea socială. Apropierea
de oameni şi de problemele ace stora constituie o preocupare permanentă a Dire cţiei de
Asistenţă C omunitară Iaşi, care a căutat continuu modalităţi ca oamenii afla ţi ȋn situaţii dificile
să fie integraţi ȋn comunitate, simţindu-se membri activ i ai acesteia.
O nouă şansă de integrare pe piaţa m uncii
În anul 2015 s-a ofe rit, în premie ră pentru Iaşi, prin instituţia publică Direcţia de
Asistenţă C omunitară, o şansă de integrare pe piaţa muncii pe rsoanelor defavorizate /v ulnerabile
prin implementa rea proiectului „VAST – Vulnerabil, dar A ctiv Social ca Tine”. Proiectul a av ut un
buget total de 6.363.629,92 lei şi a v izat un grup ţintă forma t din 80 de persoane, 61 dintre
acestea reuşind să-şi găsească un loc de muncă.
De asemenea, prin Direcţia de A sistenţă C omunitară Iaşi au fost înfiinţate şi de zv oltate 3
structuri ale economiei sociale (SES-uri), cu 15 a ngajaţi, astfel:
 S.C. SOCIA LCOPY CENTER DAC S.R.L. – serv icii de multiplica re documente;
 S.C. CATERING SOCIAL DAC S.R.L. – serv icii de catering;
 S.C. SOCIA LC LEAN DAC S.R.L. – serv icii de spălătorie;
A cţiuni sociale finanțate din bugetul local
1 . Ziua Internaţională a Familiei – 15 Mai 2015
În anul 2015 a fost continuată campania de întrajutora re a categoriilor de persoane cu
risc crescut de marginalizare socială, fiind organizată a IV - a ediţie a Zilei Internaţionale a
Familiei. Cu această ocazie, 790 de familii au beneficiat de ajutoa re de urgenţă în bani,
respectiv câte 200 lei/familie.
2 . O şansă prin educaţie pentru fiecare copil, ediţia a VI-a - 14 septembrie
2015
C u ocazia începerii anului şcolar 2015-2016 a fost organiza tă o acţiune cultural-ca ritabilă
pentru 500 de copii din clasele 0-IV , prov eniţi din familii defav orizate. Ev enimentul s-a
desfăşura t în Parcul Expoziţiei din C opou, cei mici primind ghiozdane şi rechizite, în valoare de
câte 100 de le i.
3 . Cu tinereţea la braţ, seniorii au serbat Ziua Internaţională a Persoanelor V ârstnice –
1 O ctombrie 2015
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Manifestările dedica te acestei zile s-au desfăşurat la A teneul Tătăraşi cu pa rticiparea a
peste 200 de pensionari. Momentele artistice din program au fost rea lizate de beneficiarii
Centrului de zi "V ovidenia".
4 .„Im plică-te! Şi tu poţi fi Moş Crăciun!”
Sub acest motto s-a lansat cea mai amplă campanie de strângere de ajutoa re pentru
persoanele în sufe rinţă. În cadrul unei a cţiuni desfăşurate la Sala Sporturilor, au fost acordate
cadouri constând în f ructe, dulciuri şi produse alimentare în v aloare de 102 lei/pachet pentru
400 de copii.
5 . Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun
Pentru ca Sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie ȋn toate familiile, au fost distribuite
carnete cu tichete v alorice sociale (70 de lei/carne t) unui numă r de 19.952 pe nsiona ri (cu
pensia până la 800 le i), precum şi unui numă r de 6.147 persoane cu nev oi speciale, încadrate în
grad de handica p grav şi accentuat.
6 . Sponsorizări şi donaţii atrase de D.A.C.
Direcţia de Asistenţă C omunitară Iaşi a av ut în v edere şi în anul 2015 desfăşurarea de
campanii pentru atragerea de fonduri suplimentare prin sponsorizări şi donaţii. A stfel, graţie
ajutorului acordat de către parteneri, au fost îmbunătăţite condiţiile de a ctiv itate la C entrul de zi
Prichindel, C entrul de zi pentru persoa ne cu deficienţe de auz şi v orbire „Sfântul Prooroc
Zaharia”, C entrul de serv icii integrate pentru v ictimele v iolenţei în familie, C entrul de zi pentru
persoane v ârstnice „Vov idenia”, C entrul social de urgenţă pentru recuperare şi inte grare
„C .A .Rosetti”.
7 . Servicii, gratuităţi şi facilităţi
În anul 2015, Primăria Municipiului Iaşi, prin Dire cţia de A sistenţă C omunitară, a oferit
următoarele serv icii, gratuităţi şi facilităţi:
 6.754 aloca ţii de stat (3.212 pentru cetăţeni româ ni şi 3.542 pentru cetă ţeni prov eniţi din
Republica Moldova, cu dublă cetăţenie)
 2.998 indemnizaţii pentru creşterea copilului
 177 persoane au primit indemnizaţie/sprijin lunar pentru îngrijire copil 0-7 a ni, cu
dizabilităţi
 530 alocaţii de susţinere a familiei
 14.669 anchete sociale
 655 persoane au primit v enitul minim garantat, conf orm legislaţiei în v igoare
 39.244 pensionari şi 6172 persoane cu handicap au primit gratuita te pe mijloacele de
transport în comun
 12.671 pensionari şi 5.799 persoane cu diza bilită ţi au primit ajutoare alimentare de la
Uniunea Europeană (POA D)
 686 persoane salarizate ca a siste nţi personali a i persoanelor cu handicap grav
 1.051 indemnizaţii acordate pe rsoane lor posesoare ai unui ce rtificat de handicap grav
emis cu menţiunea „ne cesită asistent personal”
Activitați desfășurate pe categorii de beneficiari:
Copii

1. Prin Serv iciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi F amiliei – A nchete sociale s-a u
realizat următoare le:
pentru ev aluarea socio-fam ilială în v ederea ofe ririi de serv icii specializate în cadrul C entrului
de Zi “Prichindel” şi Centrul de Serv icii pentru Mame şi Copii “Hecuba” – 51 cazuri;
pentru încadrarea în gra d de handicap – 1.165 anchete;
285

priv ind acorda rea de “bani pentru calculator” unui numă r de 17 elev i;
priv ind acorda rea bursei “bani de lice u” unui numă r de 83 elev i;
efectuate la solicita rea IML pentru evaluarea socio-familială a copiilor pre şi de lincv enţi, 18
cazuri;
solicitate de Poliţie pentru minori delincv enţi – 19 cazuri;
pentru familiile copiilor ocrotiţi în centrele de plasament, ev aluarea socio-familială priv ind
posibilitatea reintegrării familiale, consilie re primară – 46 cazuri;
pentru familiile minorilor cu risc de abandon şcola r – 12 ca zuri;
măsuri de protecţie specială minori – curatele spe ciale necesare la încheie rea de acte, 170
cazuri;
planuri de serv icii pentru prevenirea separării copilului de familie - 47 planuri;
consiliere, informare şi inte rvenţie primară la un număr de 308 copii proveniţi din familii cu
risc social. (me diere post divorţ, cazuri de prevenire separa re de familie, cazuri de copii cu
părinţi plecaţi în străinătate).
evaluarea complexă a situaţiei socio-familiale şi reda ctarea de anchete sociale/ răspunsuri/
referiri de caz pentru cazurile de copii sesizate de DGASPC sau alte instituţii în v ederea
prev enirii separării de familie – 172 cazuri;
demersuri legale conf orm HG 75/2015 priv ind desfăşurarea de către copii a unor activităţi
remunera te în domeniile: cultural, a rtistic, sportiv , publicitar şi de modelling – 4 cazuri.

2. Serv icii de educa ţie timpurie şi îngrijire în C entrul de Zi „Prichindel” (copii cu v ârsta
între 6 luni – 3 ani prov eniţi din familii aflate în situaţie de risc ce beneficia ză de activităţi
educativ e, asigura rea hrane i şi a program ului de odihnă) – 80 copii.
3. Serv icii de educaţie, îngrijire, hrană şi program de odihnă în cadrul Centrului de serv icii
pentru mame şi copii (copii cu vârsta între 1 an – 7 a ni prov eniţi din familii aflate în situa ţie de
risc)

4. Serv iciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru C opii
Primirea şi v erificarea dosarelor pentru:
alocaţia de stat (conform OUG 44/2006) - Număr total – 6.754 dosare din care: 3.212
dosare ce tăţeni români şi 3.542 dosare ce tăţeni ai Republicii Moldov a cu cetăţenie română ;
indemniza ţia pentru creşte re copil (conform O UG 111/2010) – 2.998 dosare.

5. Servicii medicale prin cabinetele medicale şcola r şi cabinetele stomatolo gice şcola re
din subordinea Direcţie i de Asistenţă C omunitară.
Serv icii medica le şcolare pentru 46.937 beneficiari (şcolari şi preşcolari) constând în: 79.962
consultaţii şi 66.253 tratamente.
Serv icii de medicină de ntară şcolare pentru 31.851 beneficia ri (şcola ri şi preşcola ri) constând
în: 18.138 consultaţii şi 45.707 tratamente.
Copii cu părinţi plecaţi în străinătate
1. Activ ităţi desfăşurate prin Serv iciul A utoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi
Familiei
C onsiliere primară, anchete sociale şi monitoriza re după caz (O rdinul 219/2006 priv ind
identificarea şi monitorizarea copiilor ai că ror părinţi sunt plecaţi în străinatate, Lege a
272/2004 priv ind promovarea şi prote cţia drepturilor copilului).
În monitorizare, la sfârşitul anului 2015, a u fost 40 familii cu 51 copii (cazuri înregistra te
în perioa da anilor 2006 – 2015). În anul 2015 au f ost înregistrate 66 de cereri cu intenţia
părinţilor de a pleca în străinătate, cu un număr de 85 de copii.
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Serv icii psiho – socio – educaţionale prin identif icarea, ev aluarea, interv enţia în situaţii de
criză, în vederea diminuării/combaterii efe ctelor negativ e pe termen scurt şi lung ale
migraţiei părinţilor asupra copiilor şi familiilor ace stora.
A sistenţă psihologică oferită copiilor şi pă rinţilor a cestora
2. Serv icii educaţionale, pe niv eluri de studii, asigurate de C entrul DIFAIN CSA
(„Diminuarea iniţială a fenome nelor actua le întâmpinate în nesuprav egherea copiilor singuri
acasă” - Centru de consilie re şi sprijin e ducaţional) pentru 20 de copii între 8-16 ani.
C onsiliere şi suport emoţional pentru depă şirea situaţiilor de criză - în vederea adaptării la
perioada de absenţă a părintelui s-au realizat periodic şedinţe de consiliere suportiv ă,
psihote rapie (cre şterea stime i de sine şi a încrede rii în ceilalţi), tera pie prin joc şi lucrul pe
temele terapeutice ev aluate (dorul de pă rinţi, sentime ntul de v inov ăţie, supraîncărca rea de
sarcini, etc)
T ineri proveniţi din centrele de plasament
Serv icii acordate de C entrul Social cu Destinaţie Multif uncţională ,,BUCURIA ” pentru 75 de
tineri (26 în regim rezidenţial şi 49 în regim de zi), cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, aflaţi
în sistem ul de protecţie şi ca re urmea ză a părăsi a cest sistem.
Serv icii de găzduire pentru tine rii lipsiţi de suport familial, în vederea pregătirii pentru o v iaţă
independe ntă - 24 beneficiari;
Primirea şi analizarea ce rerilor pe ntru facilitarea accesului în regim rezide nţial - 29 cereri (din
care 24 ce reri aprobate);
A nchete sociale pe ntru tine rii care doresc integrarea în regim rezidenţial întocmite – 24
anchete;
Evaluarea/reev aluarea nev oilor tinerilor care sunt inte graţi în regim rezidenţia l - 24 ev aluări/
reev aluări;
Planuri de inte rvenție indiv idualizată - 24 pla nuri;
Monitorizarea zilnică a situaţiei beneficia rilor şi a aplicării planului de serv icii;
C onsilierea tânărului şi pregă tirea sa pentru întâlnirea cu familia de origine prin restabilirea şi
întărirea legăturilor cu familia de origine şi lă rgită, încurajarea vizitelor tână rului în familie,
încurajarea familiei să v iziteze tânărul în acest Centru;
Integrarea profesională a tinerilor prin facilitarea accesului la cursurile de forma re
profesională, informarea priv ind drepturile sociale, educaţie extracurricula ră;
C onsiliere socială pe ntru tinerii ca re necesită suport socio-emoţional şi sprijin afectiv ,
îndruma re în carie ra profe sională ;
Serv icii medica le primare şi instruiri cu priv ire la modalitatea de prev enire şi combatere a
îmbolnăv irii cauzate de o igie nă deficita ră, informare priv ind educaţia sexuală, întocmirea
fişelor medicale, monitorizarea stării de sănătate a tinerilor, a corda rea de îngrijiri medica le
de prim ajutor.
A ctiv ităţi de autogospodărire sub îndrumarea pe rsonalului C entrului: prepara rea hranei,
curăţe nie în spaţiile personale şi comune, îndrumare în vederea administrării resurselor
financiare, a efectuării igienei pe rsona le, etc.
Serv icii de consilie re, informare, suport, ev aluare şi monitorizare a tinerilor ca re părăsesc
centrele de pla sament şi sunt în căutarea unui loc de muncă (informarea cu priv ire la piaţa
muncii, informare cu privire la drepturile sociale, şi riscurile la care sunt expuşi, îndrumare şi
sprijin în v ederea obţinerii unui loc de muncă) - 8 beneficiari;
A nchete sociale pentru tinerii care solicită serv iciile în regim de zi;
Evaluarea/reev aluarea nev oilor tine rilor beneficiari ai serviciilor în regim de zi;
Monitorizarea situaţiei beneficiarilor;
Serv icii de consiliere socială şi v ocaţională.
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Studenţi

Servicii medicale şi stomatologice primare
C entrul univ ersitar Iaşi a av ut înscrişi în a nul 2015 un număr de 53.396 studenţi.
C abinetele medicale universitare şi Cabinetele stomatologice univ ersitare, din cadrul
structurii Direcţie i de A sistenţă Comunitară (conform HG nr.162/2008), au acordat în a nul 2015:
 23.266 serv icii medicale (consultaţii şi tratamente);
 10.424 serv icii de medicină dentară (consultaţii şi tratamente).

Îndrumarea studenţilor în efectuarea practicii de specialitate
S-au încheiat C onv enţii de colaborare cu Univ ersitatea “Al.I.Cuza” F acultatea de F ilozofie
şi Ştiinţe Social Politice, specializarea A sistenţă Socială şi cu Facultatea de Economie şi
Administrarea A facerilor pe ntru:
1. Masterat european de protecţie a dre pturilor copilului: - pe ntru 3
studenţi anul II;
- pentru 1 student anul III - efectuarea practicii de cercetare/dizertaţie.
2. Masterat probaţiune, medie re şi asistenţă socia lă a victimelor inf racţiunilor pentru efectuarea
practicii de specialitate /cercetare în cadrul C entrelor şi Serv iciilor D.A.C.: - pentru 10 studenţi
anul I înscrişi la masterat;
- pentru 10 studenţi anul II – efectuarea pra cticii de ce rcetare/dizertaţie.
3. Efectuarea pra cticii de:
- specialitate/cerce tare pe ntru 8 studenţi anul I;
- specialitate/cerce tare pe ntru 29 studenţi a nul II;
- specialitate pentru 12 studenţi anul II;
- specialitate pentru 2 studenţi anul III.
Persoane cu dizabilităţi
1. Serv iciul A utoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi F amiliei a rea lizat:
A nchete sociale efe ctuate în vederea înca drării în grad de handicap – 5.616 anchete (4.451
pentru a dulţi şi 1.165 pentru copii)
C uratele speciale pe ntru bolnav i – 77 cazuri şi 16 autorizări tutori pentru repreze ntarea
ocrotiţilor în diferite situaţii care depăşesc atribuţiile de administrare a bunurilor.
Evaluarea situaţiei familiale din punct de v edere legal în v ederea încetării măsurii de
ocrotire - 5 cazuri
Descărcări gestiune curatori/tutori, v erificarea dărilor de seamă şi a modului în ca re a fost
îngrijită persoa na bolnavă şi a fost administrat patrimoniul acesteia – 162 cazuri
A nchete sociale pentru persoanele bolnav e, în v ederea completării dosa rului de pensie de
invaliditate – 1.220 ca zuri
2. Serv icii asigura te prin C entrul de zi pentru pe rsoa ne cu deficienţe de auz şi v orbire „Sfântul
Prooroc Zaha ria” pentru un număr de 155 de beneficiari.
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3. Serv icii asigurate prin C entrul multifuncţional de serv icii sociale pe ntru pe rsoane cu
dizabilităţi, ca re f uncţionează în partene riat cu A sociaţia “Surâsul A lbastru”, benef icia ri fiind 20
de familii ale copiilor cu tulburări din spectrul autist.
4. Serv icii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii - C entrul de Urgenţă pentru
Recupera re şi Integrare Socială „C .A Rosetti” – 31 beneficia ri
5. Gratuitate pe mijloace le de tra nsport în comun (Legea nr. 448/2006, re publicată, cu
modifică rile şi completările ulterioa re şi HCL nr. 159/2008)
Număr beneficiari – 1.737 (persoane cu ha ndica p grav şi accentuat + asiste nţii personali a i
acestora )
6. A jutoare alimentare de la Uniunea Europeană- s-au acordat pe rsoanelor cu ha ndica p grav şi
accentua t cu v enituri de până la 400 lei/lună, potriv it prev ederilor Legii nr. 76/2002,
actualiza tă
7. Indemnizaţii pentru pe rsoanele cu handicap grav (Legea nr. 448/2006, republicată, cu
modifică rile şi completările ulterioa re). Număr total – 1.051 indemnizaţii (225 de copii şi 826
adulţi)
8. Salarii acordate asiste nţilor pe rsona li ai persoanelor cu ha ndica p grav - au fost asigura te
salarii pe ntru un număr de 686 de asistenţi personali (277 pentru copii şi 409 pentru adulţi).
Familii monoparentale/complem entare şi persoane singure
A nchete sociale solicitate de instanţa de judeca tă/ tribunal/ nota r în v ederea încredinţă rii
minorului în procesul de divorţ, tăgada pa ternităţii, scutire de tim bru judicia r la ce rere a
instanţei de jude cată prin avocat sau la cererea came rei notarilor publici, la div orţurile prin
notariat, conform Noului C od C iv il - 867 anchete prin instanţă.
A nchete sociale pentru instituirea curatele i/ tute lei de către instanţa de judecată – 50
anchete.
A nchete sociale pe ntru familiile ca re au solicitat desfa cerea căsătoriei la Notariat, conform
Noului C od C iv il – 186 cazuri.
A nchete sociale efectuate la domiciliul persoanelor internate în spitale, ev aluarea situaţie i
împreună cu echipa multidisciplina ră, refe rire de caz – 31 cazuri şi 19 ca zuri pentru
maternităţi.
A nchete sociale pe ntru familiile persoanelor ocrotite în C entrele de îngrijire şi asistenţă /
unităţile medico – socia le – 90 ca zuri.
A nchete sociale efectuate la solicita rea Poliţiei privind div erse cazuri (a bandon de familie ,
persoane adulte cu tulbură ri de comportament, ce rşetorie, solicitare sprijin etc.) – 34 cazuri.
Răspunsuri la petiţii priv ind ne respectarea programului de v izită minori şi monitorizare drept
de v izită minori – 22 cazuri.
Dosare deschise şi monitorizate conform HG 1103/ 2014 privind grav ide cu risc social şi copii
cu risc de aba ndon – 5 cazuri.
A drese privind persoane le condamnate la efectua rea orelor de muncă în f olosul comunităţii 39 de solicitări, care nu s-a u preze ntat pentru punerea în aplicare a sentinţe lor
judecătore şti.
Persoane condamnate ca re au efectuat orele de muncă în folosul comunităţii sub
supraveghere - 17 cazuri şi 18 cazuri sunt în curs de efectuare a orelor de muncă.
A nchete sociale pentru familiile persoa nelor aflate în custodia Penitenciarului (pentru
întocmirea/ completarea dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială a deţinutului) – 37
de cazuri.
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A nchete sociale şi răspunsuri pentru diferite alte situaţii (solicitări sprijin sau informaţii,
condiţii de acordare a unor serv icii/prestaţii sociale, anchete necesa re la dosare le de
contra cte de muncă în străinătate, etc.) – 169 cazuri
Şomeri indem nizabili / neindemnizabili
Serv icii de asigurare hra nă prin C antina de A jutor Social pentru un numă r de 97 persoa ne ce
beneficiază de ajutor social şi sunt şomeri neindemnizabili.
Beneficii de asistenţă socială :

1. Acordarea v enitului minim garantat (Legea 416/2001 privind v enitul minim garantat Serv iciul de Beneficii de A sistenţă Socială v erifică dosarele, realizează anchete le sociale,
întocmeşte situaţiile ce ntralizatoa re luna re) pe ntru şomerii neindemniza bili

2. Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană au fost acordate în baza legală europeană
pentru POAD - Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al C onsiliului din 11
martie 2014, pre cum şi în baza cadrului lega l naţional - Hotărârea de Guvern nr. 799/2014
care stabileşte cadrul cola boră rii instituţiona le necesa r impleme ntării POAD 2014 în România
şi categoriile de pe rsoa ne care vor beneficia de ajutoarele a limentare distribuite în cadrul
POAD, precum şi H.G. 80/10.02.2015 pentru comple tarea H.G. 799/2015 priv ind
implementarea POAD. S-au acordat şomerilor indemnizabili/neindemnizabili cu v enituri de
până la 400 lei/lună, potriv it prevederilor Legii nr. 76/2002, actualizată
4. Ajutoare de încălzire a locuinţe i conform OUG 27/2013 care modifică şi com pletează OUG
nr. 70/2011, HG nr.778/2013 priv ind modificarea HG nr. 920/2011 priv ind măsurile de
protecţie socia lă în perioada sezonului rece şi HC L 435/2011 pentru acordarea de ajutoa re
pentru încălzirea locuinţe i familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Iaşi,
beneficia re ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi
stabilirea gradului de compensa re procentuală a v alorii efectiv e a facturii la ene rgia termică
în perioa da sezonului rece.

CAPITOLUL al XIII-lea: TINERET și SPORT
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a Județului Iași
„Promovarea sportului de performanţă”
a.1. NUMAR TOTAL DE COMPETITII – PLA NIFICAT/REALIZAT ;
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Calendarul Sportiv 2015 – Programul „Promovarea sportului de pe rformanţă”
– P1 a fost structura t pe două secţiuni:
P1 A – C ampionate Naţionale – etape locale şi judeţene
P1 B – A lte competiţii loca le, judeţene, interjudeţe ne
P1 A planificate 59/ realizate 59 din care :
- 43 compe tiţii a u fost finanţate
P1 B planificate 120/ realizate 91 din care:
- 45 compe tiţii a u fost finanţate
Cantitativ, Programul P1 a însemnat 179 competiţii realizate, iar din acestea
88 au fost finanţate. C alitativ, P1 a însemnat 106 % realizarea competiţiilor, din
care 49,5 % au fost finanţate.
Analiza rezultatelor obţinute la C ampionate Naţionale şi la C ompetiţiile
Internaţionale oficiale
Obiectul analizei – 5195 sportiv i legitimaţi, reprezentând 28 ramuri de sport.
Excludem sportivii legitimaţi la fotbal:
- 2167 seniori - rămân 281 seniori pe ntru celelalte ramuri sportive
- 1803 juniori – rămâ n 360 juniori pe ntru celelalte ramuri sportiv e.
În anul 2015, 5195 sportiv i legitimaţi, repre zentând 25 de ramuri de sport,
au obţinut la C ampionatele Naţionale 479 de medalii, astfel:
- 315
sportiv i seniori
144 medalii
- 153
sportiv i tineret
69 medalii
- 431
sportiv i juniori
153 medalii
- 472
sportivi cadeţi
66 medalii
- 400
sportiv i copii
47 medalii
2195 sportivi legitimaţi
479 medalii
participanţi la CN
Medaliile au fost obţinute de 25 ramuri de sport din cele 28 care a u participa t
la CN.
Din cele 21 de ramuri de sport care au obţinut medalii la C N:
- 12 ramuri sportiv e olimpice – 200 medalii
7 ramuri sportiv e neolimpice - 192 medalii
15 structuri sportive au obţinut cele 479 medalii la CN. Dintre acestea se
remarcă următoarele:
- C .S. Politehnica Iaşi
- 119 medalii
- Lice ul cu Program Sportiv Iaşi- 76 medalii
- C .S.M. Iaşi
- 108 medalii
- C .S.S. Unirea Iaşi
- 44 medalii
- C .S.S. A nghel Saligny Iaşi
- 43 medalii
- C .S. C.F .R. Iaşi
- 22 medalii
- CS Enpi Iaşi
- 43 medalii
- CS Long Ho Paşcani
- 29 medalii
- CS Gy mnis Iaşi
- 26 medalii
- CSM Paşcani
- 13 medalii
- CS Dao Iaşi
- 12 medalii
- CS Scorpions Iaşi
- 4 medalii
Pe ramuri sportiv e:
- olimpice
- atletism
- 80 medalii
- tir a rc
- 39 medalii
- gimnastică ritmică - 43 medalii
- scrimă
- 24 medalii
- tir sportiv
- 41 medalii
- box
- 7 medalii
- canotaj
- 17 medalii
- judo
- 50 medalii
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- neolimpice

- popice
- 16 medalii
- qw an ki do
- 41 medalii
- karate tradiţiona l - 45 medalii
- şah
- 29 medalii
- radioamatorism - 19 medalii
- culturism
- 11 medalii
- gimnastică aerobică - 26 medalii

a.2. MEDALII OBTINUT E IN COMPETIT II INT ERNATIONALE OFICIALE:
CAMPIONAT E MONDIALE, CAMPIONATE EUROPENE, CUPE MONDIALE,
CUPE EUROPENE, CAMPIONATE BALCANICE
La compe tiţiile internaţionale oficiale, 13 ram uri de sport (6 ramuri olim pice şi
7 ramuri neolimpice ) au obţinut în 2015, 102 de medalii:
38 medalii de aur
26 medalii de argint
38 medalii de bronz.
Acestea au fost obţinute la următoarele competiţii oficiale:
- C ampionate Mondiale
51
medalii
- C ampionate Europene
22
medalii
- C upe Mondiale
5
medalii
- C upe Europene
1
medalii
- C ampionate Mondiale Univ . 2
medalii
- C ampionate Balcanice
21
medalii
TO TA L
102 m edalii
Topul structurilor sportive:
1. CSM Iaşi - 28 medalii:
5 aur
5 argint
18 bronz
2. CS "Poli" Iaşi- 20 medalii
6 aur
6 argint
8 bronz
2. CS Enpi Iaşi - 20
medalii:
19 aur
1 argint
3. CS Activ V o Iaşi- 5 medalii:
2 aur
3 bronz
4. CS Long Ho Paşcani
- 11 medalii:
2 aur
5 argint
4 bronz
5. CS Dao Iaşi - 9 medalii:
1 aur
6 argint
2 bronz
6. CS Kw ang Gae Iaşi
-3
medalii
3 aur
7. CS CFR Iaşi - 3 medalii
2 argint
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1 bronz
8. CS Unirea Iaşi- 2 medalii
1 argint
1 bronz
9. CS Oly mpic Iaşi- 1
medalii:
1 bronz
Repartiza rea pe eşaloane de v ârstă arată astfel:
42 medalii au obţinut seniorii
18 medalii au obţinut tine retul
42 medalii au obţinut juniorii.
Din totalul de 102 de medalii, 36 au fost obţinute de fete şi 66 de băieţi.
Pe ramuri de sport aceste medalii sunt repartizate astfel:
- radioamatorism
16 medalii
10 sportiv i legitimaţi
- judo
14 medalii
128 sportiv i legitimaţi
- karate tradiţiona l
21 medalii
84 sportiv i legitimaţi
- vov inam viet v o dao
5 medalii
21 sportiv i legitimaţi
- culturism
9 medalii
32 sportiv i legitimaţi
- atletism
7 medalii
138 sportiv i legitimaţi
- canotaj
2 medalii
34 sportiv i legitimaţi
- tir sportiv
1 medalie
17 sportiv i legitimaţi
- şah
5 medalii
400 sportiv i legitimaţi
- popice
1 medalie
12 sportiv i legitimaţi
- taekwondo ITF
3 medalii
34 sportiv i legitimaţi
- qwan ki do
20 medalii
143 sportiv i legitimaţi
102 medalii
1173 sportiv i legitimaţi
a.3. SPRIJIN A CORDAT
CENT RELOR OLIMPICE
PENTRU
PREGATIREA JUNIORILOR SI LOT URILE NATIONALE CARE SE PREGATESC
PE RAZA JUDETULUI IASI
Pe parcursul anului 2015 şi-au desfăşurat activ itatea pe raza judeţului Iaşi
două C entre O limpice pentru pregătirea juniorilor:
Scrima
C anotaj.
Scrima beneficia ză de facilităţi de cazare (Hotel Sport) – 11 luni pe a n.
Canotajul pe parcursul lunilor de iarnă (noiembrie - martie) are gratuitate la
Sala Poliv alentă pentru pregătirea fizică.
Federaţia Română de Arte Marţiale – stilul Q WAN KI DO a efectuat cu loturile
naţionale două cantonamente , beneficiind de gratuitate la Sala Grădinari.
De aceeaşi gratuitate la Sala Grădinari a beneficiat pe pa rcursul anului 2015
şi Lotul Naţional de Tir cu arcul.
Suntem deschişi cola boră rii cu Federaţiile sportiv e Naţionale care ne solicită
sprijinul pentru pregătirea Loturilor Naţiona le.
a.4. ACTIVITATI IN COLABORA RE CU FEDERATIILE SPORTIVE
NATIONALE, ALT ELE DECAT ETAPELE LOCALE SI JUDETENE
Anul 2015 a fost "plin" în ceea ce priv eşte organiza rea şi desfăşurarea
ev enimentelor la nivel naţional în relaţia cu F ederaţiile Sportiv e Naţionale. Bazele
sportiv e ale Iaşului au fost solicitate de 2 – 3 ori pe lună pentru:
F inala de Campionate Naţionale
=
15
Etape şi Turnee Zonale
=
6
293

A lte acţiuni ale Federaţiilor
-

-

-

-

-

nr.
crt
1

=
Total =

0
21 acţiuni

FR Baschet
o
F inală Turneu Zonal CN U14 (M)
FR Box
o
F inală CN speranţe olimpice
o
F inala Cupa României
FR Canotaj –
o
F inala CN şcolare
o
F inala CN juniori
o
F inala CN seniori
FR C ulturism
o
F inala CN cadeţi, juniori (m+f )
FR Dans Sportiv
o
F inala Campionat Naţional
FR Darts România
o
F inală Regională 1 seniori (m+f)
o
F inală Regională 2 seniori (m+f)
o
F inală CN seniori (m+f)
FR Judo
o
F inală Zonală CN individual U18 (m+f)
o
F inală Regională CN indiv idual U12, U14 (m+f)
o
F inală CN indiv idual seniori (m+f )
o
F inală CN echipe U23 (m+f)
o
F inală CN indiv idual NE-WAZA U23 (m+f)
FR Lupte
o
F inală CN Lupte Libere cadeţi (m+f)
F Okinaw a Isshinry u Karate Rom
o
F inală CN copii, cadeţi, juniori (m+f)
FR Radioamatorism
o
F inală CN echipe seniori
FR Scrimă
o
F inală CN indiv idual şi echipe juniori
o
C arav ana Scrimei Româneşti
FR Sportul pentru Toţi
o
C upa Sportul pentru Toţi – internaţională – jocuri
o
Stagiu formare instructori
o
F estiv alul A nsamblurilor de Gimnastică Ritmică - interna ţional
FR Tir A rc
o
F inală CN copii, cadeţi, juniori III (m+f)
o
F inală CN seniori (m+f)
o
F inală CN juniori I (m+f)
o
F inală CN persoane cu dizabilităţi (m+f)
o
Trofeul regal (m+f )

a.5. EVIDENTA SPORTIVI, A NTRENORI, ARBITRII, INST RUCTORI
IN A CTIVITATE
sportiv i legitimaţi
instructor
ramura sportiv ă
antrenori
arbitrii
cadeţ
i
seniori tineret juniori
copii
i
A tletism
4
3
28
45
58
13
0
0
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2

Baschet

12

6

15

29

32

7

0

11

3

Box

1

4

20

22

7

7

8

4

C anotaj

2

18

11

3

0

5

2
v oluntari
0

5

C iclism

0

0

7

0

0

0

0

6

C ulturism/F itness

10

14

8

0

0

2

7
8

0
8

1
10

5
12

0
14

0
30

1
2

9
10

Badminton
Gimnastică
Ritmică
Haltere
Handbal

1
v oluntar
1
v oluntar
0
2

0
18

0
0

2
37

4
73

4
14

1
12

0
0

0

11

Judo

7

14

27

58

22

8

1

12

18

10

36

3

3

1

2
0
3

2
6
12

Karate Tradiţional

13
14
15
16
17

Lupte
Popice
Qwan Ki Do
Radioamatorism
Rugby

0
6
45
5
46

0
0
21
0
0

2
6
23
5
48

4
0
25
0
22

8
0
30
0
22

1
2
6
1
7

0
0
2
0
0

0
5
13
0
4

18
19
20
21
22

Scrimă
Şah
Taekw ondo ITF
Tenis de câmp
Tenis de Masă

7
80
33
0
4

13
40
0
0
0

11
80
0
10
13

15
80
1
46
18

16
120
0
6
9

3
3
1
2
2

0
3
1
0
1

4
1
1
0
6

23
24
25

Tir A rc
Tir Sportiv
V olei – CS Unirea
Iaşi
V o V inam V iet V o
Dao
TO TA L
Total sportivi
legitimaţi

11
8
0

0
0
0

19
9
12

6
0
14

0
0
32

2
3
5

0
0
0

0
3
8

10

0

7

0

4

1

0

8

328

156

436
1853

484 450

100

12

112

4

26

ANA LIZĂ EVIDENŢĂ SPO RTIVI, ANTRENO RI, INSTRUCTORI SPORTIVI ŞI
A RBITRII PE RAMURI DE SPO RT
Dacă luăm ca an de referinţă cifre le din 2014 se evidenţiază următoare le:
Sportivi legitim aţi:
2014 = 5538
2015 =
1853
Eşaloane de v ârstă: seniori = 2448
=
327
tineret = 86
=
156
juniori = 2163
=
436
cadeţi = 427
=
484
copii = 414
=
450
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Ramuri de sport olimpice : 933
851
Ramuri de sport neolimpice
732
1002
Antrenori şi instructori sportivi:
152
112
Arbitrii:
316
112
Această statistică a fost întocmită fără cif rele de la Asociaţia judeţeană de
F otbal Iaşi şi CS Penicilina V olei.
Oricum peste 80 % din indicatori relev ă cifre extrem de îngrijorătoare şi fă ră
precedent la niv elul ţării.
a.6. IMPLICAREA ASOCIATIILOR JUDET ENE PE RAMURA DE SPORT IN
DERULA REA COMPETITIILOR SPORT IVE
În conformitate cu Legea nr. 69/2000, A sociaţiile Jude ţene pe ramuri de
sport sunt reprezentaţii în teritoriu ai F ederaţiilor Sportiv e Naţionale. Pentru că
normele de aplicare ale legii nu stipulează clar atribuţiile şi competenţele a cestora în
relaţia cu federaţiile, în momentul de faţă A sociaţiile într-o proporţie covârşitoare
sunt organiza torii şi plătitorii C alendarului Sportiv al federaţiilor care pe bază de
contra ct de finanţare cu Ministerul prevăd sume însem nate de bani pentru
desfăşura rea competiţiilor oficiale interne (zone şi fina le de campionate naţionale,
pe eşaloane de v ârstă şi se x). Tot legea spune că federa ţiile pot dele ga pute ri
A sociaţiilor. (a r trebui scris în lege: „F ederaţiile a u obligaţia să dele ge următoarele
puteri: ...”).
Cele 20 de A sociaţii Judeţene ale Dire cţiei J udeţene pentru Sport şi Tinere t
Iaşi au calenda r compe tiţional propriu. Parte din competiţiile Asociaţiilor Judeţe ne se
regăsesc în C alendarul competiţional al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret
Iaşi.
De asemenea mai bine de jumătate dintre acestea sunt angrenate în
organizarea şi de sfăşurarea e tapelor locale, jude ţene şi zonale ale Olimpiadei
Naţionale a Sportului Şcolar şi în Acţiunile de Selecţie organizate de Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi pe raza jude ţului Iaşi.
Legea nr. 350/2005 priv ind regimul finanţărilor ne rambursabile permitea
A sociaţiilor Judeţene să desfăşoare proiecte spe cifice, însă de peste 4 ani Ministe rul
nu mai alocă fonduri. C omunităţile locale şi cea judeţeană se implică simbolic.
Programul „Sportul pentru toţi”
I.
Obiective
În acest sens A sociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi a av ut ca obiectiv
principal pentru anul 2015, schimbarea modalităţilor şi atitudinilor cu priv ire la
domeniul Sportul pe ntru Toţi:
o Stimularea constituirii de structuri asociativ e destinate activ ităţilor fizice pentru
atragerea majorităţii elev ilor la practicarea activ ităţilor fizice sportive:
- C u sprijinul dire ct al inspectorului de specialitate de la Inspectoratul Şcola r
Judeţean Iaşi prof. V iciu Tănase au fost constituite 12 de A sociaţii Sportiv e Şcolare
o Acţiunile realizate de A sociaţia Judeţeană Sportul pe ntru Toţi Iaşi şi Clubul Sportiv
C oris Iaşi în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi având ca scop
informarea populaţiei privind problemele de sănăta te legate de inactiv itate şi modul
de v iaţă sedentar (Proie ctul SANOPARC a cuprins toate categoriile de vârstă de la 6
ani la peste 80 ani).
o În anul 2015 s-a continuat muta rea activ ităţilor sportiv e de la oraş la nivelul
comunelor cu trimitere la tineri (8 – 16 ani)
- A stfel au fost organizate acţiuni şi competiţii la niv elul comunelor: Bălţaţi,
Bîrnov a, Răducăneni, Ruginoasa, V lădeni, Hălăuceşti, Gorban, Ţibăneşti, Belceşti,
C oarnele C aprei, Popeşti, A ndrieşeni şi Deleni, ora şele Podu Iloaiei şi Hîrlă u.
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II. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de către Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi T ineret Iaşi prin Asociaţia Judeţeană Sportul
pentru Toţi Iaşi:
b.1. NUMAR TOTAL DE COMPETITII – PLANIFICAT /REALIZAT
Calendarul Sportul pentru Toţi 2015 a fost structurat astfe l:
Capitolul II – P2
–
Programul „Sportul pentru Toţi” capitolul A acţiuni comune cu Federaţia
Română Sportul pentru Toţi – 5 acţiuni
–
Programul „Sportul pentru Toţi” capitolul B activ ităţi proprii – 33 a cţiuni
–
Programul „Sportul pentru Toţi” capitolul C Olimpiada Naţională a Sportului
Şcolar – 30 acţiuni
În anul 2015 au fost planificate un număr de 72 a cţiuni, s-au realizat 68
acţiuni.
b.2. DERULA REA PROGRAMULUI NAŢIONAL „MIŞCA RE
SĂNĂTATE” CONFORM HOTĂRÂRII NR. 283/13.03 .2 003

PENTRU

În conformitate cu H.G. nr. 283 din 13.03.2003 DJST Iaşi a derulat urmă torul
program:
Număr cursuri iniţiere
Număr
Număr
Număr
Preşcolari
alte
concursuri
O bserv aţii
ore/
cros/
pe
gratis/ta xă redusă
cursuri
an
an
înot
sport iarnă
iniţiere
discipline
s-au
desfăşura t
în bazele
162
12
10
8
92
40
sportiv e ale
DJST Iaşi *
şi pe trasee
stabilite
* baze sportiv e DJST Iaşi:
Sala Poliv alentă
Sala de atletism Grădinari
Sala de gimnastică Păcura ri
Teren sintetic + nocturnă minifotbal
Teren bitum minibaschet – minifotbal
De asemenea în perioada vacanţei de v ară s-au desfăşurat un număr de 16
acţiuni la nivelul Sălii Polivalente şi a Taberei Muncel:

-

b.3. COLABORAREA CU FEDERAŢIA NAŢIONALĂ „SPORTUL PENT RUT OŢI”
Federaţia Română Sportul pentru Toţi a sprijinit Asociaţia Judeţeană Sportul
pentru Toţi Iaşi în orga niza rea celei de a V -a ediţii a C upei Satelor la Trânte.
C ompetiţia a avut loc în oraşul Podu Iloaiei cu participarea a 12 comune,
bucurându-se de participarea a peste 120 de copii. Asociaţia Judeţeană Sportul
pentru Toţi Iaşi a premiat pa rticipanţii cu tricouri, medalii, cupe şi a asigurat
transportul şi diurna în ziua competiţiei.
De asemenea a avut loc la Iaşi, Festiv alul Internaţional de Gimnastică ritmică
pentru copii cu pa rticiparea a 3 echipe din Republica Moldov a, Ucraina şi România.
F ederaţia Română Sportul pe ntru Toţi şi A sociaţia Jude ţeană Sportul pentru Toţi Iaşi
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au suportat cheltuielile participanţilor pe ntru ca zare, ma să şi premiere (cupe,
medalii, tricouri, diplome).
b.4. A NALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN
PROGRAMUL „ÎNTREŢINEREA, FUNCŢIONA REA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI
MATERIALE” DIN JUDEŢ
stadioane, unităţi de cazare şi alim entaţie a sportivilor, săli,
terenuri sau alte spaţii om ologate pentru com petiţii oficiale
In anul 2015 Dire cţia Judeţeană pe ntru Sport şi Tine ret Iaşi si-a desfa sura t
activ itatea cu un numar de 50 a ngajati din ca re 13 functiona ri publici si 37 personal
contra ctual.
Baza materiala este formata din:
Sediu adrninistra tiv din str. Sf. Sav a nr.19
Sediu adrninistra tiv din str. Octav Botez nr.2A
Hotel Sport, Teren sport cu nocturnă – realizat din fonduri europene
Sala Poliv alenta
Complex Sportiv Gradinari (Pista de Atletism, Teren minifotbal cu nocturnă)
Sala de Gimnastica Ritmică Păcura ri
Baza nautica Dorobanti – administrată de F ederaţia Română de Canotaj
Tabara Muncel – Patinoar
Tabara V alea Seaca, C iric, Strunga - nef uncţionale.
b.5. STA DIUL REALIZĂRII
PARTENERIAT

PROTOCOALELOR

SAU

CONVENŢII

DE

Avem încheiate în 2015 un număr de 26 protocoale sau convenţii de
parteneriat, vizând colaborarea la nivelul consiliilor localer comunale,
orăşeneşti, m unicipale şi alte structuri.
Toate acestea se regăsesc în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
sportive din teritoriu.
b.6. SITUAŢIA SPORT ULUI ŞCOLAR DIN JUDEŢ
Sportul şcolar continuă să re prezinte principala sursă de sele cţie pentru
sportul de înaltă performanţă, chiar dacă la momentul de faţă nu este tratat de
Ministerul Educa ţiei cu atenţia pe care o me rită.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tinere t Iaşi a cordă sprijin în principa l
structurilor sportiv e şcolare fără pe rsonalitate juridică, organizând pe baza unui
calendar de comun acord cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, inspectorul de
specialitate şi profe sorilor din C lubul Sportiv Şcolar Unirea iaşi şi Liceul cu Program
Sportiv Iaşi, acţiuni de sele cţie. De asemenea se im plică la niv el judeţean în
organizarea şi desfăşurarea O limpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. În 2015
participarea la Etapele F inale a fost bună, obţinându-se următoa rele clasări:
o
Tetratlon băieţi gimnaziu loc I LPS Iaşi
o
Pentatlon fete liceu
loc II LPS Iaşi
o
Pentatlon băieţi liceu
loc III
LPS Iaşi
o
Tetratlon fete gimnaziu
loc III LPS Iaşi
o
Şah băieţi liceu
loc IV Colegiul C. Negruzzi Iaşi
o
Baschet băieţi gimnaziu loc IV Lic. Grigore Moisil Iaşi
o
Şah băieţi gimnaziu
loc V C olegiu Naţional Iaşi
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o
Şah fete liceu
loc V Colegiul C. Negruzzi Iaşi
o
F otbal fete liceu
loc V LPS Iaşi
Adresăm felicitări profesorilor care a u pre gătit ace şti elev i, fete şi băieţi.
Timid, dar cu dă ruire şi abne gaţie apar structuri sportiv e cu personalita te
juridică în mediul rural. Există deja două înfiinţate pe lângă şcoli: la Vlădeni şi
A ndrieşeni. Acestea participă deja la com petiţii oficiale inte rne de a tletism şi judo,
obţinând şi cla sări pe podium.
Cluburile de tradiţie în domeniul sportului şcolar sunt:
Lice ul cu Program Sportiv Iaşi
4 ramuri de sport cu 27 profesori –
antrenori încadra ţi
C lubul Sportiv Şcolar Unirea Iaşi 9 ramuri de sport cu 25 profesori –
antrenori încadra ţi
C lubul Sportiv Şcolar A nghel Saligny Iaşi gimnastică ritmică cu 2 profesoriantrenori şi 2 instructori sportiv i
În 2015 cele trei structuri sportiv e au av ut angrenaţi în calendarul
competiţional oficial (C .N.) un număr de 659 sportiv i, elevi legitimaţi.
Vă prezentăm bilanţul anului 2015 în C .N.
unitatea
C lubul Sportiv
şcolară Liceul cu Program Clubul Sportiv
Scolar Anghel
total
/
Sportiv Iasi
Scolar Iasi
Saligny
LOC
I
17
15
25
57
II
26
19
9
53
III
34
10
9
53
Total
76
44
43
163
Medalii
Din totalul de 499 medalii la C ampionatele Naţionale, sportul şcolar şi-a adus
aportul obţinâ nd mai bine de 1/3.
În competiţiile inte rnaţionale oficiale:
- LPS Iaşi
– 5 medalii = 3 aur, 2 bronz
- CSS Unirea Iaşi
- 3 medalii = 3 bronz
b.7. SITUATIA CONST ITUIRII A SOCIATIILOR JUDET ENE PE RAMURA DE
SPORT, PRECUM SI A ASOCIATIILOR SPORTIVE FA RA PERSONALITATE
JURIDICA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

La niv elul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Iasi in anul 2015 si-a u
desfasura t activ itatea un numar de 20 de A sociatii Judete ne pe ramuri de sport.
Structura judetului Iasi privind Asociatiile Sportiv e fara personalitate juridica
in anul 2015 se prezinta astfel:
A sociatii Sportiv e in scoli – mediul urban 49
A sociatii Sportiv e in scoli – mediul rural 58
A sociatii Sportiv e in facultati - 1
A sociatii Sportiv e in societati comerciale mediu urba n – 52
A sociatii Sportiv e in societati comerciale mediu rura l – 72
A sociatii Sportiv e in alte domenii – 60
TOTAL 292 Asociatii Sportive
b.8. SITUAŢIA ŞI MODUL DE FUNCŢIONA RE A SISTEMULUI DE M EDICINĂ
SPORTIVĂ ŞI ASIST ENŢĂ MEDICALĂ ÎN JUDEŢ
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În anul 2015 s-au efectuat peste 14000 vizite medicale şi mai mult de 1600
proceduri de fizioterapie în vederea recupera rii post traumatice a sportiv ilor. De
asemenea, s-a asigurat a sistenta medica la la compe tiţii.
Problema medicinii sportive rămâne în continuare desfiinţarea Piliclinicii
Sportiv e.
Aprecierea şi evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în
domeniu
În decursul anului 2015 nu am avut nici o sesiza re scrisă la adresa a ngajaţilor
şi nici o abatere disciplinară, de aceea aceştia au obţinut calificativ ele de bine şi
foarte bine la modul general.
Este de apreciat modul în ca re au răspuns solicitărilor într0un an cu o
dinamică accentua tă, cu un volum de muncă ridicat pentru o organigramă
subdimensionată.
b.9 . ROLUL ŞI IMPLICA REA DIRECŢIEI JUDEŢ ENE PENT RU SPORT ŞI
TINERET IAŞI ÎN SUSŢINEREA ŞI ORGA NIZAREA ACTIVITĂŢII SPORTIVE
ÎN COMUNELE ŞI ORAŞELE MARI
A v izat în principal:
Încheierea de Protocoale şi Convenţii de colaborare cu majoritatea Consiliilor
Locale din judeţul Iaşi pentru pe rioada 2015 – 2017
Constituirea de structuri sportiv e la niv el şcolar şi comunal
Atragerea persoanelor calificate din înv ăţământ pentru asigurarea cadrului
tehnic
Formarea şi califica rea instructorilor sportivi la niv elul comunelor şi oraşelor
Menţinerea tradiţiilor sportive specifice comunelor (oină, orientare turistică,
trânte, săniuş, etc. ).
Direcţia Judeţea nă pentru Sport şi Tineret Iaşi a continuat acţiunea de
selecţie în judeţ, aceasta îmsemnând angrenarea tuturor şcolilor ca re au f ost
repartizate în 16 centre de concurs. Şcolile genera le din comunele judeţului Iaşi au
beneficiat de sprijinul Inspectoratului Şcola r Judeţean Iaşi prin prezenţa cadrelor de
specialitate dela Lice ul cu Program Sportiv Iaşi.
Direcţia Jude ţeană pe ntru Sport şi Tinere t Iaşi a asigurat transportul cadrelor
de specialitate, tricouri primilor 3 clasaţi (m + f) la cele două categorii de v ârstă şi
diplome în valoare de 11.000 lei. In anul 2015 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Iaşi a orga nizat la Tabăra Muncel în luna a ugust în 5 zile un cantonament cu
47 de copii ca re au obţinut rezultate deose bite în a ctivitatea sportivă şi în luna
decembrie cu 35 copiii. Copii au fost sele cţionaţi din comunele: Andrieşe ni, Rediu,
V lădeni, Ruginoasa şi V alea Lupului.
-

b.10 . MODALITĂŢI DE COLABORARE CU ORGA NELE A DMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA N, ALT E INSTIT UŢII
IMPLICATE ÎN SPORT
Remarcăm cola bora rea cu F acultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi şi
Univ ersitatea de Medicină şi F armacie Iaşi. Cu structurile sportiv e am av ut un dialog
pe baza solicitărilor exprima te şi, împreună, am căutat soluţii pe ntru rezolvarea lor
în limitele disponibilităţilor cale ndarului sportiv şi a bugetului alocat onorâ nd
majoritatea compe tiţiilor cu diplome, cupe şi tricouri.
Vrem să mulţumim şi pe această cale tuturor partenerilor care au susţinut şi
au înţeles a ctiv itatea depusă de DJST Iaşi în anul 2015.
În anul 2015 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, prin inspectorul de
specialitate V iciu Tănase, s-a implicat în organizarea şi de sfăşura rea Ediţiei III a
C upei Liceelor. De asemenea Inspectoratul Şcola r Jude ţean Iaşi a depus un efort
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deosebit în constituirea de noi structui sportiv e şcolare şi implicarea lor în
desfăşura rea O limpiadei Naţionale a Sportului Şcolar.
Fundaţia Sportului Ieşean a organizat la niv elul ca rtierelor competiţii de ma să
la şah, streetball şi cros. C ompetiţiile au avut o participare bunã şi conside răm că
pot fi orga nizate C upe ale cartierelor şi la alte ramuri de sport şi în special pentru
copii ai stră zii, da că este posibil. În anul 2015 F undaţia a sprijinit financiar toate
structurile sportiv e cu personalitate juridică. De un sprijin deosebit s-a bucurat
A sociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi în atrage rea unui număr cât mai mare
de tineri şi vârsnici la practicarea e xerciţiilor fizice.
Primăria M unicipiului Iași
Municipiul Iași a f inanțat și a participat la organizarea mai multor ev enimente sportive de
anv ergură în perioada mai – decembrie 2015, cu participa re națională și inte rnațională a
sportiv ilor, cum ar fi:
1. F estiv alul Internațional de șah ”OPEN IAȘI” ediția a II-a, ev eniment sportiv care s-a
desfășura t la Sala Poliv alentă în perioada 29 mai – 06 iunie, competiție la care a u
participat un număr de 130 de sportiv i din 15 țări.
2. Trofeul Municipiului Iași la tenis, eveniment organizat la baza sportiv ă CF R Iași
3. Raliul Iașului C otnari 2015, eveniment organizat în pe rioada 10-12 septembrie 2015 și
urmărit cu viu interes de cetățe nii municipiului Iași.
4. F inala C upei Romaniei la rugby 2015, eveniment organizat pe Stadionul“Emil
A lexandrescu”, în data de 04 octom brie 2015, disputată între echipele C SA Steaua
București - Timișoara Sarace ns RCM-UVT, ev eniment care a f ost transmis în dire ct de
TVR Iași și la care au participat a proximativ 5.000 de spectatori.

Clubul Spor tiv Școlar “Unirea” Iași
C lubul Sportiv Școlar „Unirea” Iași este cea mai mare unitate școla ră sportiv ă
independentă din județul Iași, sub aspectul numărului de discipline sportiv e. Activ itatea
didactică și organizatorică a unităţii s-a desfășurat în baza documentelor legislativ e emise de
M.E.N.C.Ș. și I.S.J. Iași, precum și a calendarelor sportiv e elaborate de M.E.N.C.Ș. și de
federaţiile de specialitate (Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, Le gea nr. 69/2000 –
Legea educaţiei fizice şi sportului).
În semestrul I, anul școla r 2015-2016, s-au av ut în v edere următoarele aspecte:
• Planul de școla rizare aproba t de I.S.J Iaşi, după cum urmează :
- efectivele de elev i sportivi: 832, cuprinși în 60 grupe, astfe l: 39 grupe începători cu 590
de elevi; 17 grupe av ansați cu 202 de elevi; 4 grupe de pe rformanță cu 40 de elevi, numă r
discipline sportive: 9 (box, judo, baschet, rugby, v olei, scrimă, tir cu arcul, lupte libere, te nis
de câmp)
• Încadrarea, normarea, cu personal didactic calificat dupa cum urmea ză:
- număr ca dre didactice: 30
- personal didactic auxiliar – 2 norme /3 pe rsoane
- personalul redus didactic auxiliar şi nedidactic, creează probleme în orga niza rea şi
desfăşura rea activ ităţii
- personal nedidactic – 5 norme
• Legătura cu fede raţiile de spe cialitate, D.J.S.T., I.S.J., întocmirea ora rului, întrunirea ,
întocmirea calendarului sportiv al clubului, alegerea şefilor de catedră şi a membrilor
C onsiliului de Administra ţie, decizii pentru numirea personalului în comisii, sem nare a
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protocoalelor de colaborare sportiv ă cu unităţile şcolare, structuri sportiv e M.T.S., în privinţa
folosirii bazelor sportiv e
• Asigurarea şi popula riza rea activ ităţilor cuprinse în planul de învăţământ al cluburilor
sportive şcolare, pentru atragerea populaţiei de vârstă şcola ră din municipiul Iaşi şi din
judeţ la practicarea în mod organizat a sportului de pe rformanţă
• Dotarea corespunzătoare a baze lor sportive cu materiale sportiv e specifice f iecăre i discipline
sportive
• Desfăşurarea competiţiilor sportiv e, conform calendarelor sportiv e ale federa ţiilor de
specialitate, ale M.E.N.C.Ș., D.J.S.T., proprii
• Întocmirea şi sem narea contra ctelor de colaborarea sportiv ă cu unită ţile de seniori din
localitate şi ţară, în priv inţa promovărilor sportiv e şi a acordării dreptului de joc pentru
participarea la Campionatul Naţiona l de seniori
• Asigurarea şi finanţarea participă rii la competiţiile de pregătire şi oficiale orga nizate de
I.S.J., M.E.N.C.Ș., federaţiile de specialitate să fie în concordanţă cu obiectiv ele de
performa nţă şi conforme cu legislaţia sportiv ă în v igoare
• Stabilirea comisiilor şi stabilirea responsabililor pe discipline sportiv e
• Organizarea şi îndrumarea activ ităţilor comisiilor metodice / colectiv elor de cate dră conform
prev ederilor “Metodologiei formă rii continue a pe rsonalului didactic din înv aţământul
preuniv ersita r”
În semestrul I al anului şcola r 2015-2016, conducerea clubului a participat la un numă r
de 7 şedinte din cadrul fede raţiilor de spe cialitate, având ca obiectiv e analiza activității sau
alegeri.
Baza sportivă și m aterială
În semestrul I, activ itatea sportiv ă s-a desfășurat pe baze le proprii – baza sportiv ă din
str. G. Enescu, a le D.J.S.T., C.S.M., C.S. Politehnica Iași şi în sălile de sport din rețea ua școlară
preuniv ersita ră. De asemeni, clubul sportiv şcolar a colaborat pe bază de protocoale sau
contracte cu federaţiile de spe cialitate la disciplinele volei, baschet, rugby , judo, tir cu arcul,
scrimă, box, tenis de câmp, cu asociaţiile sportiv e judeţene în privinţa documentaţiei de
specialitate şi a organizării competiţiilor sportiv e, cu unităţi sportiv e din reţeaua M.T.S din
municipiul Iaşi (C .S.M, C .S. Meşteşugarul, C .S. Soroceanu, C .S. C .F.R Iaşi, C.S Penicilina Iaşi,
C.S. Nicolina Iaşi), precum şi cu unităţi şcolare, care pe bază de protocol de colaborare sau
închiriere ne-a u pe rmis a ccesul în sălile de sport proprii (Școala Gimnazială „B. P. Hasdeu” Iaşi,
Lice ul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” Iaşi, Școala Gimnazială ”Ştefan Bârsă nescu” Iaşi,
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi)
A ctivitate sportivă
Pe parcursul semestrului I, C.S.S.U. şi-a desfăşurat activ itatea sportiv ă pe bază de
partene riate şi programe de colaborare sportiv ă cu următoare le unități sportiv e: D.J.S.T Iași,
A.C.S. Penicilina Iași, C.S. Politehnica Iași, Clubul C .F.R. Iași, C.S.M. Iași, Liceul cu Program
Sportiv Iaşi, C.S. Meşteşugarul Iaşi, C .S.M C luj, C .O.R, Liceul Teoretic „Miron C ostin” Iași,
Școala Gimnazială ”B. P. Hasdeu” Iași. S-au realizat, de asemenea, parteneriate sportive cu
numeroase cluburi din alte ță ri, cum a r fi: Republica Moldova, Polonia, Lituania, Italia, Ucraina,
Ungaria și Bulgaria. De asemenea, C .S.S. Unirea a av ut o colabora re eficientă, pe bază de
proiecte sportive cu F undaţia Sportului Ieşean, D.J.S.T Iaşi, care au contribuit la organiza rea la
Iaşi a unui număr însemnat de competiţii şi a a cordat facilităţi fina ncia re la contractul de
închiriere a sălilor din cadrul Sălii Polivalente Iaşi şi a organizării de competiţii sportive de
pregătire, ev aluare etc.
Un sprijin deosebit s-a înregistrat de la Primăria Municipiului Iaşi, prin acordare a
dreptului de a utiliza gratuit baza de sport a stadioanelor Tepro şi Tineretului pentru
antrenamentul se cţiei de rugby . S-a înregistrat şi un re gres în rela ția cu C .S. Politehnica Iaşi,
club din reţeaua M.E.N.C .Ș., care nu şi-a finalizat obligaţiile asumate în contractele de
colaborare la se cţia de ba schet pentru anul competiţiona l 2014-2015.
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Se ev idențiază relația desebită de colaborare pe care C.S.S.U. o are cu Clubul Sportiv
Municipal Iaşi, care, prin acordarea dre ptului de folosinţă gratuită a sălilor de box, scrimă, a
poligonulul de tir cu arcul, a contribuit la economisirea sumei de 14.400 lei, repreze ntând
contrav aloarea a 360 ore a ntrename nt sportiv. C olaborarea sportivă cu C .S.M. Iaşi s-a
concretizat în obţinerea în Polonia, la C ampionatul European, a locului 5 la tir cu a rcul şi alte
locuri importa nte la competiţii internaţionale la scrimă. Un alt partener sportiv a fost Comitetul
Olimpic și Sportiv Român, care a nominalizat în C entrul O limpic Iaşi la disciplina scrimă-sa bie un
număr de 3 sportivi de la C.S.S.U.
Participarea cadrelor didactice la acţiunile de sele cţie organizate în mediul rural, prin
organiza rea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în localităţile din mediul rural în scopul
popula rizării disciplinelor sportive (com una Vlădeni – judo, comuna Belceşti – tir cu arcul),
încheie rea de pa rtene riate sportive cu unităţile sportiv e din mediul rural (duble legitimãri, centre
iniţiere, Belceşti – tir cu arcul etc.), au contribuit la o eficientizare a activităţilor de depistare şi
selecţionare a elev ilor pentru practicarea sportului de performanţă.
Demersurile enumerate mai sus au fost concretizate prin obţinerea în semestrul I al
anului şcolar 2015-2016 a unui număr de 16 rezultate sportiv e notabile, din ca re 6
interna ţionale şi 10 naţionale, prezentate tabelului nominal cu rezultate sportive.
A ctivitatea educativă
La niv elul grupelor de sportivi s-au derulat programe care au vizat educația sportiv ă,
sanitară, ecologică şi culturală. S-a urmărit ridica rea niv elului școlar, profesional și inte grarea
socială a elevilor sportiv i. S-a menținut perma nent legă tura cu familia și s-a urmărit starea
socială şi de disciplină a elevilor sportiv i.
A ctiv itatea de perfe cţiona re a cadrelor dida ctice a avut ca principal obiectiv înscrierea la
examenele de obţinere a grade lor didactice, participarea la cursuri de perfe cţionare organizate
de federaţiile de spe cialita te, în colaborare cu M.E.N.C.Ș. Pe parcursul semestrului I cadrele
didactice ale C .S.S.U. au colaborat cu profesorii unităţilor şcolare cu re gim inte grat, fapt
concretizat în clasarea pe locuri avansate în competiţiile sportiv e la Olimpiada Naţională a
Sportului Şcolar (Școala Gimnazială „B.P.Hasdeu” Iaşi, volei şi baschet).
Pe parcursul semestrului I, la nivelul C .S.S.U. s-au înregistrat dif icultăţi în rea lizare a
următoarelor obiectiv e:
A sigurarea bazei sportiv e pentru cele 60 de grupe de sportiv i
Realizarea unei săli de sport proprii a condus la im posibilitatea de a organiza competiţii
naţionale şi internaţionale.
Gestionarea separa ta a patrimoniului şcolar de către Consiliul Local şi M.E.N.C.Ș. a
condus la stări tensionate între cadre le didactice ale C .S.S. Unirea Iaşi şi conduce rile şcolilor
proprietare de ba ze sportive/săli de sport. Nu s-a reuşit să se creeze noi posibilităţi amiabile
pentru finalizarea litigiului în privinţa sălii de sport preluată din patrimoniul C .S.S. Unirea Iaşi de
către A cademia de A rte ”George Enescu” prin hotarâ rea C onsiliului Loca l Iaşi.
Rezultatele sportivilor C.S.Ș. „Unirea” în semestrul I, an școlar 2015 -2016
Competiții internaționale: (juniori, tineret, seniori)
Secţia
Scrimă

Scrimă
Tir
cu
arcul
Scrimă

Num ele şi
prenumele

Data
com petiţiei

Radu Ioa na – loc
50 in d, loc 6
echipe
Radu Ioana – loc 7
ind, loc 5 echipe
Constantinescu
Catrinel,
Rusu
Valentin – loc 5
Radu Ioa na- loc 2

26-27 .09 .2015

Tofan Radu

Circuit European cadeţi, Un garia

17-18 .10 .2015

Tofan Radu

Circuit European cadeţi, Franta

5-10.10.2015

Alexandrescu
Cezar

Campionat European de Field, Polonia

6-8.1 1.2 015

Tofan Radu

Circuit European cadeţi, Sofia

Profesor

303

Com petiţia

echipe, loc 5 ind
Radu Ioa na-loc 2
echipe, loc 20 ind

Scrimă

31.1 0.1.11 .20 15

Tofan Radu

Circuit European cadeti, Lon dra

Rezultate în competiţii sportive naţionale
LOCUL I
Secţia
Tir
cu
arcul
Scrimă

Numele şi
prenum ele
Rusu Valentin

Data
competiţiei
18-19.09 .2015

Radu Ioana

19-22.11 .2015

LOCUL II

Secţia

Tir cu
arcul
Judo
Judo
Judo

Num ele şi
prenumele
Constantinescu
Catrinel
Ştefanache
Andreea
Ştefanache
Andreea echipe
Ştefanache
Andreea echipe

LOCUL III
Secţia
Judo
Judo
Judo
Scrimă

Num ele
şi
prenum ele
Ştefanache
Andreea
Ştefanache
Andreea
Ştefanache
Andreea
Radu Ioana

Profesor

Competiţia

Alexandrescu
Cezar
Tofan Radu

Data
com petiţiei
18-19 .09 .20 15

Campionat Naţional de Fiels
Cupa Federaţiei - cadeţi

Profesor

Com petiţia
Campionat Naţional de Fiels

11-12 .10 .20 15

Alexandrescu
Cezar
Diaconu Angelica

30-31 .10 .20 15

Diaconu Angelica

20-22 .11 .20 15

Diaconu Angelica

Campionat Naţional Newaza U21 , Miercurea
Ciuc
Campionat Naţional Newaza U23 , Miercurea
Ciuc

Data
com petiţiei
2-4.1 0.2 015
30-31.10 .2015
20-22.11 .2015

Campionat Naţional Newaza U18, Ploieşti

Profesor

Com petiţia

Diaconu
Angelica
Diaconu
Angelica
Diaconu
Angelica
Tofan
Radu

Campionat Naţional Individual Seniori - Cluj
Campionat Naţional Newaza U21- Miercurea Ciuc
Campionat Naţional Newaza U23 -Miercurea Ciuc
Campionat Naţional Speranţe - Bucureşti

Educația fizică a re un rol important în dezv oltarea armonioasă a personalității elev ilor. În
acest sens, Clubul „Unirea” se ev idențiază ca un spațiu al performanței sportiv e, al inițierii
pentru marile competiții de profil.

Casa de Cultură a Studenților

ACTIVITĂȚI DE TINERET
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Denumirea proiectului
Locul și Perioada
desfășura re
Organizator
Parteneri

Noaptea scriitorilor - Un altfel de Em inescu
de 15 ianuarie 2015 / C afeneaua Junimea
CCS IAȘI
ASOCIAȚIA CULTURALĂ MO LDAVIA

Participanţi/beneficia ri
10 / 100
Descrierea
activ ităţilor s-au prezentat informații de spre poetul național MIHAI
realizate
EMINESCU, cu ajutorul proie cțiilor v ideo, a f otografiilor, a
obiectelor cu care au v enit participanții. S-au recitat poezii și
tinerii f olkiști au interpretat melodii pe versuri din Eminescu
Rezultate
obiectiv e)

obţinute

(pe 10 tineri implicați în organizarea evenimentului
100 de tine ri inf ormați

Promov area proiectului şi a
https://www.facebook.com/events/1435142403442610
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şurarea proiectului, nu
sugestii
Concluzii, menţiuni
un ev eniment reușit care ar trebui multiplicat
Denumirea proiectului
Locul și Perioada
desfășura re

SERATE ISTORICE - Epoca de aur..cu și despre Ceaușescu
de 26 ianua rie 2015 / CA SA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, SA LA DE
CONFERINȚE

Organizator

CCS IAȘI

Parteneri

ASOCIAȚIA CULTURA LĂ MO LDAVIA

Participanţi/beneficia ri

10 / 100

Descrierea
realizate
Rezultate
obiectiv e)

activ ităţilor s-au preze ntat informații referitoare la perioada când România a
fost sub regim comunist, cu ajutorul proie cțiilor v ideo, a
fotografiilor, a obiectelor cu care au v enit participanții.
obţinute
(pe 10 tineri implicați în organizarea evenimentului
100 de tineri informați despre regimul comunist din România

Promov area proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/events/986953508000557
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proie ctului, Nu
sugestii
Concluzii, menţiuni
un ev eniment reușit care a r trebui multiplicat
Denumirea proiectului

Noaptea scriitorilor – Ziua Indragostitilor

Locul și Perioada
desfășura re
Organizator

de 14 februa rie 2015 / Bibioteca Jude țeană „Gh A sachi”

Parteneri

CCS IAȘI
ASOCIAȚIA CULTURALĂ MO LDAVIA
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Participanţi/beneficia ri
20 / 100
Descrierea
activ ităţilor tinerii scriitori din Iași și-au prezentat operele, în fața unui public
realizate
dornic de poe zie. Scriitorul Dan Doboș a deschis evenimentul cu o
scurtă introducere acea sta lume minunată a poeziei. S-au recitat
poezii și tinerii folkiști a u acompa niat muzical anumite re citaluri.
Rezultate obţinute (pe 5 tineri implica ți în organizarea ev enimentului
obiectiv e)
15 tineri scriitori
100 de tine ri inf ormați
Promov area proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/events/368919299947363
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şurarea proiectului, Nu
sugestii
Concluzii, menţiuni

un ev eniment reușit care ar trebui multiplicat

Denumirea proiectului

Noaptea scriitorilor – FOLK’N’CA SA – DRA GOBETE

Locul și Perioada
desfășura re
Organizator
Parteneri
Participanţi/beneficia ri

de 24 februa rie 2015 / Sala Gaudeamus
CCS IASI
ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA , AVON, RESTAURANT LA
CONAC, A LPHA STYLE, MAVIOV
21 / 100

Descrierea
realizate

activ ităţilor tinerii s-a u intrecut intr-un concurs avand ca tema SA RBATOA REA
DE DRAGOBETE. Un cuplu care sunt im preuna de 57 de ani le-a
v orbit tinerilor de spre secretele unei casnicii fericite. A fost
prezentat cu ajutorul v ideoproiectorului cateva detalii legate de
Dragobete. Tinerii scritori si folkisti au re citat si interpretat melodii
de dragoste.
Rezultate obţinute (pe 10 tineri implicati in organizarea evenimentului
obiectiv e)
5 tineri scriitori
6 tineri folkisti
100 de tine ri inf ormati de spre Dragobete
Promov area proiectului şi a
https://www.facebook.com/events/778903705526754
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şurarea proiectului, Nu
sugestii
Concluzii, menţiuni
un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

Denumirea proiectului
Locul și Perioada
desfășura re
Organizator
Parteneri

T he One Born From a T ear ( Făt frum os din lacrimă ) –
musical
de 26 februa rie 2015, Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi
C lubul de Muzică “Richard O schanitzky “
Univ ersitatea de A rte „George Enescu” Iași
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Participanţi/beneficia ri

F ormația și soliștii C lubului de Muzică “Richard Oschanitzky “,
orchestra și corul Univ ersității de A rte George Enescu Iași; / 500
de tineri din C entrul Universitar Iași
Descrierea
activ ităţilor Spectacol de musical orga nizat în cadrul Zilelor C lubului de Muzică
realizate
“Richard O schanitzky”
Rezultate
obţinute
(pe 110 de tineri implicați în proiect
obiectiv e)
500 spectatori din Centrul Universitar Iași
Spectacolul a fost televizat și va fi difuzat de TVR Iași
Promov area proiectului şi a
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proie ctului, Nu au fost probleme de semnala t
sugestii
Concluzii, menţiuni
Denumirea proiectului
Locul și Perioada
desfășura re
Organizator
Parteneri
Participanţi/beneficia ri
Descrierea
realizate

Rezultate
obiectiv e)

Un ev eniment artistic de calitate în premie ră națională
Noaptea scriitorilor – SUST INE A RTIST II IESENI
de 12 martie 2015 / Sala Gaudeamus
CCS IASI
ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA, ASAH, LSETH, LSTCM,
ASAFCI, LSE, LSI
34 / 123

activ ităţilor tinerii artisti a u prezenta t 13 momente artistice : poe zie, arte vizuale
si muzica folk. Pictorul Daniel Moisii a prezenta t lucrarile tine rilor
artisti de la C lubul CONCEPTART, Caliman Adrian a prezentat tinerii
scriitori si a rtisti folk: DESCANTEC, MOLDAVIA , CIPRIA N COTRUTA,
STEFANA GANEA, TUDO R CARA RE, C LA UDIU CARSTEAN, CATA LIN
TA RHON, si multi altii.
Tinerii artisti si spectatori au fost serv iti cu cate un ceai din partea
CCS Iasi si cate o prajitura din partea Asociatiei Cultura le Moldav ia.
obţinute (pe 15 tineri implicati in organizarea evenimentului
3 tineri scriitori
16 tineri folkisti
123 de tine ri spectatori
3 pictori pre zentati

Promov area proiectului şi a
https://www.facebook.com/events/444980918992797/
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şura rea proie ctului, Nu
sugestii
Concluzii, menţiuni

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

Denumirea proiectului

SUSTINE ARTIST II IESENI – NEGURA BUNGED

Locul și Perioada
desfășura re
Organizator

de 14 martie 2015 / Sala Gaudeamus
CCS IASI
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Parteneri

ASOCIATIA CULTURALA MO LDAVIA, LSETH

Participanţi/beneficia ri

40 / 300

Descrierea
realizate

Rezultate
obiectiv e)

activ ităţilor In cadrul proiectului SUSTINE ARTISTII IESENI, am organizat un
conce rt cu trupele iesene AAMON si HA LMYRIS, castigatorii
ROCK’N’IASI 2014, av andu-i ca invitati speciali pe timisorenii de la
NEGURA BUNGED si GRIMEGOD.
Prestatia artistilor a fost ridicata, publicul apreciind show -ul
acestora.
Tinerii artisti si spe ctatori au fost se rv iti cu cate un cea i din pa rtea
CCS Iasi.
V oluntarii de la ACM si LSETH au ajutat la organiza rea spectacolului.
obţinute (pe 23 tineri implicati in organizarea evenimentului
17 artisti
4 formatii
4 ore de conce rt
300 de tine ri spectatori

Promov area proiectului şi a
https://www.facebook.com/events/337100229829710/
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şurarea proiectului, Nu
sugestii
Concluzii, menţiuni

Denumirea proiectului
Locul și Perioada
desfășura re

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

NOAPTEA SCRIITORILOR
de 21 martie 2015 / Biblioteca J udeteana „Gh. Asachi” Iasi

Organizator
Parteneri

CCS IASI
ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA, Biblioteca Judeteana „Gh.
A sachi” Iasi

Participanţi/beneficia ri

7 / 78

Descrierea
realizate

Rezultate
obiectiv e)

activ ităţilor 5 tinerii artisti scriitori de poe zie, Danila Radu, Iustina O rzu, Ciprian
C otruta, Stefana Ganea si A lexandra F otea au prezentat 5 recitaluri
de poezie. Ev enimentul a cuprins si o nuanta de auditie muzicala
oferita de Ioana O lteanu, aseziona ta cu un monolog in tema,
sustinut de tana rul a ctor, Bogdan Capsa
Tinerii artisti si specta tori au fost se rviti cu cate un ceai si cate o
prajitura din pa rtea organizatorilor.
obţinute

(pe 10 tineri implicati in organizarea evenimentului
5 tineri scriitori
1 tanar actor
1 tanar folkist
78 de tine ri spe ctatori
Promov area proiectului şi a
https://www.facebook.com/events/1575991082652171/
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şurarea proiectului, Nu
sugestii
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Concluzii, menţiuni

Denumirea proiectului
Locul și Perioada
desfășura re
Organizator
Parteneri

Rezultate
obiectiv e)

SUSTINE ARTIST II IESENI
de 26 martie 2015 / Sala Gaudeamus, CC S Iasi
CCS IASI
ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA, A sociatia tinerilor ie seni,
LSETH, ASAH, TERIS

Participanţi/beneficia ri
Descrierea
realizate

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

24 / 97

activ ităţilor Tinerii artisti ieseni a u interpretat poezii, au cantat muzica folk ia r
în final a av ut loc o e xpozitie de fotografie si pictură.
Tinerii artisti si spe ctatori au fost se rv iti cu cate un ceai si cate o
prajitura din pa rtea organizatorilor.
obţinute

(pe 10 tineri implicati in organizarea evenimentului
3 tineri scriitori
10 tineri folkisti
97 de tine ri spe ctatori

Promov area proiectului şi a
https://www.facebook.com/events/821494024588068/
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfă şura rea proie ctului, Nu
sugestii
Concluzii, menţiuni

Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

Organizator
Parteneri
Participanţi/be neficiari
Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

SUSTINE ARTIST II IESENI
de 8 aprilie 2015 / Sala Gaudeamus, CCS Iasi
CCS IASI
ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA , A sociatia tinerilor ie seni,
LSETH, ASAH, TERIS
23 / 85

activ ităţilor Tinerii artisti ieseni au interpretat poezii, au canta t muzica folk ia r
în final a avut loc o expozitie de fotografie si pictură.
A u participat : Bobi Dumitraș, Bianca Trăistar, C iprian C otruță,
C laudiu C ârstean, Dragoș Fotea, Georgiana Prisacariu, Iustina
O rzu, Jon și C ătă, Ștefana Ganea & Tudor C arare, V lad Melian,
V lad Lazăr.
Tinerii artisti si spectatori au fost serviti cu cate un ceai si cate o
prajitura din pa rtea organizatorilor.
obţinute

(pe 10 tineri implicati in organizarea evenimentului
3 tineri scriitori
10 tineri folkisti
85 de tine ri spe ctatori
Promov area proiectului şi a https://w ww.facebook.com/events/386558281516276/
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finanţatorului
Probleme/obstacole în desfă
Nu
şurarea proie ctului, sugestii
C oncluzii, menţiuni
un ev eniment reusit care a r trebui multiplicat
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
Organizator

Perioada

Training Management-ul Evenim entelor
de 21, 22 ma rtie 2015 / Laborator climatic, F acultatea de Geografie
si Geologie, corp B
CCS IASI

Parteneri

Liga Studentilor de la Geografie si Geologie; TERIS

Participanţi/be neficiari

18

Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

activ ităţilor Trainer-ul CA LIMANA ADRIAN a prezentat tinerilor stude nti
membri ai Ligii Studentilor de la Geografie si Geologie si TERIS,
informatii utile pentru a manage ria eficie nt un eveniment.
Informatiile acum ulate la curs au fost puse in practica prin
managerierea a 3 evenimente: VANA TOAREA DE BALENE, PICNIC
INDOOR, In urma participa rii stude ntilor la curs, acestia au fost
impartiti in tre i grupe unde ace stia a u trebuit ca la finele cursului
sa organizeze trei evenimente.
obţinute
(pe 5 tineri implica ti in organizarea evenimentului
24 tineri instruiti
1 training organiza t

Promov area proiectului şi a training:
finanţatorului
https://w ww.facebook.com/LSGGis/photos/a.235897033156766.5
9993.108628515883619/815636628516134/?type=1&fref=nf&pn
ref=story
trezeste
copilul
din
tine:
https://w ww.facebook.com/events/797862526968923/
v anatoarea
de
bale ne:
https://w ww.facebook.com/events/910474629015652/
Probleme/obstacole în desfă
Nu
şurarea proie ctului, sugestii
C oncluzii, menţiuni
un ev eniment reusit care a r trebui multiplicat

Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
Organizator
Parteneri

Perioada

SUSTINE ARTIST II IESENI
de 22 aprilie 2015 / camin T5 campus Tudor Vladimirescu
CCS IASI
LSETH

Participanţi/be neficiari
10 / 120
Descrierea
activ ităţilor Tinerii artisti ieseni au cantat muzica folk in holul caminului T5 din
realizate
campusul Tudor V ladimirescu.
A u participat : C iprian Cotruță, C laudiu Cârstean, Jon și Cătă,
Ștefana Ganea & Tudor C arare, V lad Melian, V lad Lazăr, Iulian
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Tarcan, C otnareanu Paul.
Rezultate
obiective)

obţinute

(pe 10 tineri implicati in organizarea evenimentului
10 tineri folkisti
120 de tineri spectatori

Promov area proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/events/1424381434534768/
finanţatorului
Probleme/obstacole în desfă
Nu
şurarea proie ctului, sugestii
C oncluzii, menţiuni
un ev eniment reusit care a r trebui multiplicat

Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
Organizator

Perioada

Participanţi/be neficiari

Rezultate
obiective)

de 2 mai 2015 / Sala de C onferințe, CCS Iași
CCS IASI

Parteneri

Descrierea
realizate

Ziua Națională a Tineretului

ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA, A sociatia Tinerilor Ieseni,
LSETH, ASAH, TERIS, ASC CEMIS, LSE, LSI, ASTCM
35 / 205

activ ităţilor Tinerii artisti ieseni au interpretat poezii, au canta t muzica folk ia r
în final a avut loc o expozitie de fotografie si pictură.
Tinerii artisti si spectatori au fost serviti cu cate un ceai si cate o
prajitura din pa rtea organizatorilor.
O rganizatiile parte nere au organizat o se rie de activ itati pentru
tineri astfel incat acestia sa se simta implicati.
obţinute

(pe 20 tineri implicati in organizarea evenimentului
3 tineri scriitori
10 tineri folkisti
2 pictori e xpozanti
9 organizatii implicate in activitati
205 de tineri spectatori

Promov area proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/events/481446332009734/
finanţatorului
Probleme/obstacole în desfă
Nu
şurarea proie ctului, sugestii
C oncluzii, menţiuni
un ev eniment reusit care a r trebui multiplicat
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
O rganizator
Parteneri

Perioada

Tribut MICHA EL JACKSON
de 4 mai 2015 / Sala GAUDEAMUS, CCS Iasi
CCS IASI
ASOCIATIA CULTURALA MO LDAVIA , A sociatia Tinerilor Ieseni,
LSETH, ASALT, ETEAM PSYHO LOGY, LSETC, ASAFCI, LSGG,
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ASAH, TERIS, ASC CEMIS, LSE, LSI, ASTCM
Participanţi/be neficiari
Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

51 / 500

activ ităţilor ONGSurile s-au implicat in promovarea ev enimentului.
Trupa OPIS BAND impreuna cu Petru Pav eliuc au orchestra t
piesele lui Michael Jackson pentru fie care instrument in parte tim p
de 2 luni.
C ei 6 dansatori de la trupele Quasar Dance si The Sky au realiza t
coregrafiile la 10 piese timp de 2 luni
Solistul Bogdan Ioan, student, a pregatit si interpretat 18 piese
din repertoriul lui Michael Jackson
A u fost necesare inchirierea de echipame nte suplimentare celor
de la CCS Iasi: eran cu leduri, sistem sune t si lumini, firm a
specializata in serv icii v ideo cu ajutorul ca rora vom realiza un dv d
al ev enimentului.
obţinute
(pe 30 tineri implicati in organizarea evenimentului
15 membrii OPIS BAND
6 dansatori
9 organizatii implicate in activ itati
500 de tine ri spectatori

Promovarea proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/TributMIchaelJacksonIasi2015
finanţatorului
Probleme/obstacole în desf ă
Nu
şurarea proie ctului, suge stii
C oncluzii, menţiuni

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

Denumirea
Festivalul Tinerilor Ieseni „FestudIS”
proiectului
Locul
și 05-17 mai 2015 , sala Gaudeamus , Parcul Tineretului
Perioada
de
desfășura re
O rganizator
C asa de C ultura a Studentilor si ONGS Iasi
Parteneri

A sociația Studenților și Absolv enților F acultății de C onstrucții și Instalații ,
A sociația Studenților C himiști Ieșeni , Asociația ARTIUM , Liga Studenților de la
Geografie și Geologie , Asociația Studenților și Absolv enților TC M din Iași, Liga
Studenților de la Istorie , A sociația Studenților și A bsolvenților de la Asistență
Socială , A sociația E-Team Psichology , A sociația Liga Studenților Universitatea
Petre Andrei Iași , Societatea Studentilor Farmaciști Iași , A sociaţia Stude ntilor
C himiști “CHEMIS Iași , A sociatia Studentilor si A bsolventilor Hidrote hnisti ,
Liga Stude nților de A utomatică și C alculatoa re Iași , Societatea Stude ntilor
F armacisti din Iasi , A sociaţia Studentilor Francofoni din Iasi
A sociaţia Studentilor Bioingine ri , A sociaţia-O rganizatia Studentilor de la
Studentilor de la Studii Europene-Iasi , A sociația Studenților Jurnaliști IASI ,
Liga Stude ntilor Electrotehnisti Iasi , Liga Studentilor de la Mecanica A sociatia
Tinerilor Ecologi Romani din Iasi TERIS , Liga Studentilor Economisti din Iaşi
A sociația Veils Moda , A sociația Studenților din Domeniul Marketingului ,
A sociația PRIME Iași A sociația Teaching , A ssociation des Etats Généraux des
Etudiants de l'Europe , A sociația Grupul de Inițiativ ă a Studenților Unici ,
Societatea Studentilor Medicinisti Iasi , A sociația BEST Iași cu sediul în Iași ,
A sociația Culturală Moldav ia cu sediul în Iași , Societatea Stude ntilor
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Participanţi/
beneficia ri
Descrierea
activ ităţilor
realizate

Stomatologi cu se diul în Iași , A sociatia Studentilor la Drept UAIC , Liga
Studenților din Universitatea” A L.I.C uza , A sociatia Studentilor Informa ticie ni
Ieseni cu sediul în Iași .
Studenți și tineri din mediul univ ersita r ieșean
5 Mai - „T ribut Michael Jackson” Spectacol 19:00, sala Gaudeamus CC S
Iași
F estiv alul Tinerilor Ieșeni „Festudis” a înce put anul acesta cu un conce rt
spectaculos de culoare și lumini în memoria Michael Jackson în cadrul căruia
tineri talentați au adus în atenția publicului ce le mai iubite hituri și coregrafii ale
starului. Trupa OPIS BA ND impreuna cu Petru Pav eliuc au orchestra t pie sele lui
Michael Jackson pentru f iecare instrument în parte timp de 2 luni.
C ei 6 dansatori de la trupele Quasar Dance și The Sky au realizat coregrafiile la
10 piese tim p de 2 luni iar solistul Bogdan Ioan, student, a pregatit și
interpretat 18 piese din repe rtoriul lui Michael Jackson .
6 Mai – Conferință de presă , ora13.00 , Sala de Conferințe a CCS Iași
În cadrul confe rințe i de presă re preze ntanții CCS și ai ONGS au prezentat massmediei locale programul festivalului si au punctat noutățile din acest an .
Mass media locală a reprezentat de fie care dată un partener important în
promovarea festiv alului în râ ndul grupului țintă.
6 Mai - Parada Organizațiilor Studențești - ora 18 :00
Parada organizațiilor Studențești de anul acesta a înregistrat un număr record
de participanți , 38 de ONGS , care au dat startul din pa rca rea F acultății de
Inginerie Chimica (UTI) , pe de o parte și C orp A – UA IC , Copou , pe de altă
parte , urmând ca ONGS să ajungă în parca rea CCS . La paradă au fost peste
4000 de stude nți care au reușit și anul acesta să demonstreze că pot fi origina li
, vocali și la finali a u fost ră splătiți pentru efortul depus . Tinerii și-au prezentat
organiza țiile studențești , fieca re în mod propriu fluturâ nd steaguri , afișând
banner, baloane , mărșăluind pe jos sau în mașini .
O rganizația câștigătoare de anul acesta a fost ASAFCI Iași urmată de AS TCM și
C hemis.
6 Mai - Concert –parcare C asa de C ultură a Studenților - ora 20:00
C oncertul a f ost susținut de tineri tale ntați din Iași ca re activează la CC S Iași și
care au câștigat premii importante la concursurile na ționale . Parada O NGS a
fost aște ptată în a cordul chitărilor și a reprezentanților CCS , USR și UNSR care
au premiat organizațiile participante .Concertul marca “Susține artiștii Ieșeni” a
continuat după premie rea O NGS participante la Paradă.
6 Mai - T ârg de job-uri “Zilele Carierei” - C asa de C ultură a Studenților orele 10-14
Târgul „Zilele C arierei” organizat sub egida Ministe rului Tineretului și Sportului ,
prin programul POSDRU s-a desfășurat pe foaierul CC S și s-a adresat tinerilor,
studenților dornici să își găsea scă un job dar și acelora care a u fost interesa ți
de stagii de practică sa u intership-uri. În cadrul evenimentului s-au prezentat
12 firme interesate să prezinte studenților ofe rtele adresate grupului țintă.
6 – 10 Mai – Serile Film ului Românesc , Gaudeamus intre orele 17:00 –
19:00
Serile F ilmului Românesc , organizate de că tre A sociația Stude nților Jurnaliști
anul ace sta s-a aflat la cea de-a V I-a ediție manifesta rii cinematografice ca re
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aîntrunit pe ste 20 de inv itati de marca din lumea filmului. Spre deosebire de
editiile anterioare, a nul acesta Irina Margareta Nistor va fi consultantul
cinematografic al proiectului și altă nouta te este preze nța unui ambasador
cultural al festivalului, în persoana actorului A drian Paduraru.
În cadrul ev enimentului au rula t filmele „V eronica” , „A ferim” , „Accident” ,
„Reconstituirea” , „De ce eu ? „ , „Love Building” și ev enimentul s-a înche iat cu
o inev itabilă „Declarație de dragoste”.
10 Mai - Cros pentru școli, Stadion Emil A lexandrescu ora 11. 00
„Cros pentru școli ”este un eveniment sportiv , ce a av ut drept scop strânge rea
de fonduri și investirea acestora în dezvoltarea comunită ților școlare.
Evenimentul a av ut loc pe data de 10 Mai 2015 și s-a de sfășurat pe traseul Stadion Emil A lexandrescu - Aleea Mihail Sadoveanu nr 54 (Copou - La C astel) Retur - Stadion.
Mecanismul strângerii de fonduri, a fost împă rțit pe trei e tape esențiale :
înscrierea proiectelor, înscrierea alergătorilor și înscrierea susțină torilor.
La prima ediție a evenimentului ” C ros pentru școli”, s-au înscris 11 proie cte.
A cestea au fost înscrise din partea liceelor, O ng-urilor și a Grupurilor de
inițiativă ieșene.
Pentru susține rea ace stor proiecte, au a lergat peste 440 de persoane. Dintre
acestea, peste 50 au fost copii. A lergătorii participanți, în afara de copii, au
plătit o ta xă de 20 de lei, bani care s-au dus spre proiectul ales.
Suma totală strânsă este 61.989 lei, bani care se v or investi în cele 11 proie cte
înscrise în cadrul C ros pentru școli.
C ei care s-au înscris ca ale rgători, și-au ales câte un trase u pe o distanţă de 1,
2, 5 sau 8 kilometri.
6 – 12 Mai – Spectacole de teatru - C asa de C ultură a Studenților
Stagiunea de spectacole de teatru s-a desfășurat în pe rioada 05-15 mai în
studio Ludic.În cadrul stagiunii au fost prezenta te 10 specta cole de teatru
precum " Next " , " C antecul Lebedei " " Norv egia azi " " A proape…mai
aproape " , " Medeea Redus " , " Buzuna rul cu paine " , Un soarece bătrâ n
de teatru " Poem irlandez despre v ioară și suflet. " În organizare au fost
implicate un număr de 40 de student , v oluntari ai A sociației Ludic și au fost
prezenti la spectacole a proximativ 800 de spe ctatori.
7 – 13 Mai – Universitariada – Baza sportiv ă UTI
Proiectul Univ ersitariada re prezinta o competitie sportiva la care pot pa rticipa
toate ONGS-urile din Iasi , in care este promov at F airplay -ul , spiritul de echipa
si socializarea intre asocia tii . Anul acesta au participat un numare de 16
asociatii din iasi : ASB , TERIS , ASDMARK , MO LDAVIA , ATEF S , ASTCM ,
LSETH , LSM , TEACHING , SSF I , SSSI , LSGG , CHEMIS , ASAFCI , ASCIS ,
ASAH .Dintre care au castigat locurile 1,2,3 la urma toarele sporturi .
SAH : 1.ASAH,2.ASTCM, 3.LSETH
BADMINTON : 1.ASAH, 2.ASB, 3.A TEFS
T ENIS DE MASA : 1.SSSI, 2.LSETH, 3.ASCIS
FOTBAL : 1.ASAFCI, 2.ATEF S, 3.LSETH
VOLEI : 1.ASB, 2.SSSI, 3.A TEFS
STREET -BALL : 1.LSM, 2.SSF I, 3.ASB
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FOTBAL-TENIS : 1.ATEFS, 2.LSETH, 3.ASB
Iar clasamentul genera l este ace sta : ASAH 107; ETH 92; ASB 71; ATEFS 65;
CHEMIS 60; ASAFCI 57; SSS 45; LSM 44; SSFI 34; MOLDAVIA 30; ASC IS 28;
ASTCM
25; TERIS 24; LSGG 24;
TEACHING 16; ASD-MARK 10.
Numar de participanti : 192
11 Mai – Dragoste în patru anotim puri - C asa de C ultură a Studenților ora 20:00
“Dragoste in cele patru anotimpuri “ este un spe ctacol de da ns, inspirat dupa
romanul lui Nicholas Sparks “ The notebook” (“Jurnalul unei iubiri” ), ca re v a
prezinta o f rumoasa pov este de dragoste.C onexiunea dintre personaj-narator
prin cele doua pov esti care alcatuiesc de fapt una singura este a sezata simbolic
pe cele patru anotimpuri ale a nului, fie care a notimp fiind asociat unei varste
sau perioade din viata celor doi protagonisti - A llie si Noah: primav ara
reprezentand copilaria, momentul in care se cunosc cei doi protagonisti; v ara
este asociata adolescentei, momentul in care ce i doi copii se reintalnesc dupa
10 ani si se indragostesc nebuneste unul de altul; toam na simbolizeaza
maturitatea si cei 5 ani de despartire sub drama razboiului ; iarna reprezinta
batranetea si pe ce i doi protagonisti la sfarsitul v ietii lor. Pov estea este spusă
pe două nivele: unul al prezentului, atunci când A llie și Noah au îmbătrânit și
locuiesc la un azil de batrani, iar cealaltă este pov estea lui Noah citită din
jurnal, în care este descrisa viata celor doi si care va fi prezentata spectatorului
incepand din copila ria acestora si pana la ultimile clipe ale vietii.
Protagonisti: C atalina Negru , A ndrei Turcea , Ileana O cneanu , Razvan Lucian
Mihai , Ilinca Gulei , Rares Antoci . Spectacolul a fost unul plin de em oție și
culoare , sala a fost neînca patoare pentru spectatorii care s-au arătat încanta ți
de ev oluația artiștilor pe scena sălii Gaudeamus.
12 Mai – Miss & Mister Festudis – Casa de Cultură a Studenților - ora 19:00
În cadrul ev enimentului de anul acesta perechile înscrise în concurs a u
reprezentat câte o țară , prezentând în fața juriului frânturi de tradiții specifice
tării alese. Cele nouă perechi înscrise au reprezentat
ASII-Italia , LS ETC –Mexic , ASAH – România , LSFI – Anglia , C hemis – Turcia
, LS AC – Grecia , AS TCM – Rusia , ASAFCI – India , LS ETH – Haw ai .
C oncurenții au av ut patru probe care la final i-a clasat pe locurile I , II , III .
Prima probă din concurs a constat în faptul că fie care pere che a trebuit să se
prezinte , punând în scenă un moment reprezentativ pentru țara aleasă . A u
fost și probe amuzante , pre cum tre cerea unui ou prin pantalonii băieților fără
ca acesta să se spargă, probe care a u pus în evidență talentul pere chilor ,
momente de dans , tea tru .
13 Mai – Universul literar între virtual și convențional . Lansarea rev istei
„Junimea Studențească” nr.6 din 2015- Casa de Cultură a Studenților , sala
C onferință 17.00-19.00
În data de 13 ma i 2015, la Casa de Cultură a Studenţilor, în Sala de Conferinţe
a av ut loc lansarea numărului 6 al revistei „Junimea studenţească”. În preze nţa
a aproape 50 de pe rsoane a fost un amplu dialog de spre rolul şi rostul
revistelor studenţeşti , despre m odul cum se realizează o revistă studenţească .
Menţionăm că „Junimea studenţească” este o rev istă scrisă de studenţi şi
pentru stude nţi . La lansa re au luat cuv ântul , susţinând referate : prof. univ.
George C eauşu , scriitor , Lucia n Merişca , re dactor la ra dio Iaşi , scriitor , prof.
univ . Sorin A ntohi , critic litera r , scriitorul Emilian Marcu , prof. C. Istrate ,
masterand Ionuţ Horeanu , redactorul şef al rev istei şi alţii . In cadrul acestei
lansări s-a u oferit reviste tuturor participanţilor , aproximativ 75 de e xempla re .
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De asemenea s-a discutat de spre materialele ce urmează a fi publicate în nr. 7.
13 Mai – Gala laureaților Gaudeamus – C asa de C ultură a Studenților - ora
19:00
F estiv alul Artei și C reației Studențești „Gaudeamus” s-a înche iat cu Gala
Laureaților , ev eniment ce a av ut loc în F estudis.
In cadrul spectacolului au fost prezentate cele mai bune nume re din fe stiv al ,
selectate de către alianțe dar și momente care nu au fost puse în scenă , cum a
fost cel al corului de la Facultatea de Medicină , „Ceata de mediciniști” care au
încântat publicul cu un moment deosebit.
Juriul a decis a nul ace sta să acorde pa rticipanților două premii I și un premiu
III , deoarece punctajul între locurile I și II a fost foarte strâns de doa r 7
puncte.
C ăștigătorii ediție i de anul acesta a u fost reprezentanții aliantelor LS ETH –
TERIS și CHEMIS - ASAH – SSFI – LS AC locul III fiind ocupat de alia nta A SAFCI
– ASC IS – A RTIUM .Toate alianțele au primit la finalul festivalului diplome de
participare.
14 Mai – Seară de dans și muzică – C asa de C ultură a Stude nților - ora
19:00
În cadrul acestei seri au ev oluat pe scena trupele C asei de C ultură a Studenților
care au pus în scenă un program antrena nt de diferite ritmuri , culori și
lumini.Trupele care au intrat în spectacol au fost : Q uasar Dance , Elegance ,
The sky , Ansamblul F olcloric „Doina Carpaților” .
15 – 17 Mai – Manifestări Educaționale – Parcul Tineretului (lângă CCS) –
orele 17:00 - 21:00
De pe 15 pînă pe 17 mai au av ut loc manifestări e ducaționale la care a u
participat 22 de orga nizații, dar și Bibliote ca Centrală Univ ersitară „Mihai
Eminescu” (BC U). Fiecare asociație a organizat activ ități cara cteristice ei. Pe
lîngă asta, a avut loc și un workshop cu cei de la Quasar care i-au înv ățat pe
participanși pași de da ns și cîțiva pași de Zumba alături de un instructor .
F estiv alul s-a încheiat cu un concert organiza t de „Susține artiștii ieșeni” și de
trupa „F ără Zahăr”.
05-17 m ai Foto m araton
Pasionații de fotograf ie s-au înscris la "F estudis în imagini", un foto-maraton
organiza t de Clubul de A rte V izuale "ConceptA RT" al Casei de C ultură a
Studenților Iași. Regulamentul a fost afișat pe pagina C lubului A rtei V izuale
C onceptA rt .
Regulament:
-Înscrierea se face pe baza copie i de C.I. și copiei carnetului de stude nt v izat la
zi ;
-Se pot înscrie ma xim 3 studenți de orga nizație ;
-Participanții la concurs trebuie să fotografieze toate acțiunile din FESTUDIS
2015;
-Trebuie să prezinte între 10 și 15 fotografii de la fieca re acțiune în format brut;
-F otografiile nu v or fi modificate în Photoshop sau alte programe de editare;
-F otografiile trebuie aduse în cursul zilei în care s-a petrecut ev enimentul;
Premii:
Participanții v or apărea cu câte o fotografie în expoziția foto " F ESTUDIS ÎN
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IMAGINI" 2015 de pe 23 mai;

Rezultate
obţinute
obiective)

Premiul I, II, III v or apărea într-un catalog de prezenta re "F ESTUDIS" 2015,
v or putea participa în Tabăra de C reație "C onceptA RT", din perioada 14-19
septembrie 2015, fără pre selecție și v or avea parte de un Workshop de
fotografie la Sibiu în luna octombrie.
În cadrul concursului s-a u înscris 11 concurenți care pe toată perioa da
F estiv alului F estudis au fost preze nți la toate evenimentele desfășurate pentru a
imortaliza cele mai bune momente.
C âștigătorii concursului de fotografie au fost : locul I Gabriel Burlacu , locul II
Radu Peptine , locul III Ionut Prilipceanu care vor intra în posesia premiilor așa
cum este prev ăzut în regulamentul concursului.
O 1.Implicarea unui număr de minim 25 ONGS în organiza rea de evenimente
(pe culturale, educaționale și sportiv e în cele 12 zile de festiv al în perioada 5 – 17
mai 2015;
38 de ONGS implicate în activ ități ,
16 proiecte impleme ntate ,
12 zile de festiv al ,
O 2.A tragerea a minim 7.000 de participanti la evenimentele organizate in cadrul
FESTUDIS in perioada mai 2015.
7000 de benef icia ri ,
5000 de spe ctatori in door,
300 de voluntari ,

Promovarea
Promovarea festiv alului s-a realizat online pe pagina evenimentului ,
proiectului şi a https://www.facebook.com/groups/432600676873058/ , la postul de telev iziune
finanţatorului
Digi
24

http://www.digi24.ro/Emisiuni/Regional/Digi24+Iasi/Re crutat+in+Iasi/Recrutat
+in+Iasi+27+aprilie+2015+ -+F otomaraton+pentru+studenti , în presa locală
scrisă , pe materialele de promov are realizate , afișe , plia nte , stickere , mashuri , bannere , tricouri , pixuri gravate , diplome , cupe , medalii.
Probleme/obsta
cole
în
desfăşura rea
proiectului,
sugestii
C oncluzii,
menţiuni

A nul acesta nu am întampinat probleme deose bite în implementarea festivalului
.
În fiecare an e xistă un numă r mai ma re de organizații interesa te să participe la
implementarea acestui festival iar reprezenta nții ONGS implicați în organiza re
au demosntrat abilități de coordona re, dedicație și entuziasm în organiza rea
acestui ev eniment .
Personalul C CS Iași a raspuns solicită rilor studenților în vederea unei bune
colaborări ca re a av ut ca rezulta t un festiv al reușit.
Proiectele desfășurate în cadrul Festudis sunt în principiu aceleași , rezultate
mai bune s-au înregistrat la Miss & Miste r , Parada ONGS și Univ ersitariada.
A nul acesta a exsitat și o div ersitate mai mare de momente , care au ținut
spiritul festiv alului me reu la înă lțime.
A utoritățile locale a u înțeles amploarea ev enimentului și au decis și anul ace sta
să susțină implementarea festivalului , astfel Primăria Municipiului Iași și
C onsiliul Județean Iași au fost pa rtene rii noștri în implementarea festivalului
alături de ma ss media locală.
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Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

Organizator
Parteneri
Participanţi/be neficiari

Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

Tabăra de Creație Galele Costinești 2015
de

C omplex C orsa - C ostinești
17 august-27 a ugust2015
C asa de C ultură a Studenților Iași
ONGS
96 participanți direcți

activ ităţilor C ei 96 de stude nţi ce au participat la „ Galele Studenţeşti
Costineşti” 17 – 27
august 2015. Activ ităţile desfasura te in cadrul ev enimentului sub
coordonarea
coregrafilor de la A nsamblul F olcloric „Doina Carpaţilor”, Trupa de
Dans
„Elegance”, Trupa de Dans „The Sky”, Trupa de Dans „Quasar
Dance”şi animatori
de la Teatrul Studenţe sc „ Ludic”; formaţii şi interpreţi de folk cum
ar fi Trupa
Descântec, Ştefana Ganea, Tudor C arare, Ciprian C otruţă etc.
Zilnic s-a u facut întâlniri între studenţii preze nti in Tabără în care
:s-au discutat pregătirea w orkshop-urilor, noţiuni teoretice legate
de dans şi organizatorice pentru buna funcţiona re a w orkshopurilor ( costumaţie, conduită, stare de să nătate, etc);
obţinute

(pe promovarea în rândul studenţilor a activ ităţilor realizate în C .C.S
Iaşi;
- s-a cuantificat interesul şi potenţialul existent la nivelul anului
2015 în rândul tine rilor faţă de domeniul crea ţiei şi/sau inte rpretă rii
dansului şi muzicii.
- au fost promovaţi tinerii care dov edesc tale nt în domeniul
creaţiei şi/sau interpretării da nsului prin inv itarea acestora de a
face parte din trupele de dans a C.C .S Iaşi.
- a av ut loc o comunica re între tine rii prezenţi in Tabară pe
teme artistice, în special le gate de arta dansului.
- un mare aport de încredere asupra fie carui student-artist în
ceea ce priv eşte arta dansului, tehnica de e xecuţie , curajul de a
dansa şi a se e xprima artistic

Promov area proiectului şi a
Nu au fost
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proiectului, Nu au fost
sugestii
C oncluzii, menţiuni
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

Tabara Hobby Camp
de Paraul Rece, Predeal, 28 august-2 se ptembrie 2015
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Organizator
Parteneri

CCS Iasi
ONGS

Participanţi/be neficiari
39 de studenti din centrul Univ ersitar Iasi + 1 referent core graf
Descrierea
activ ităţilor
Zilnic s-au fa cut intalniri intre studentii prezenti in Tabara in
realizate
care :
- s-au discutat pregatirea w orkshop-urilor, notiuni teoretice
legate de dans si organizatorice pentru buna functionare a
workshop-urilor ( costumatie, conduita, stare de sanata te, etc);
- s-au sustinut workshop-uri de dans in pere che si notiuni
elementare si comple xe despre dansul in pereche si indiv iduale,
tehnici specif ice, .
Rezultate
obiective)

obţinute

(pe - promov area in randul studentilor a a ctivitatilor realizate in CCS
Iasi
- s-a cuantificat interesul şi potenţialul e xiste nt la niv elul anului
2015 în rândul tinerilor faţă de domeniul creaţiei şi/sa u
interpretării dansului
- au fost promov aţi tinerii care dovedesc tale nt în dome niul
creaţiei şi/sau interpretării dansului prin inv itarea acestora de a
face parte din trupele de dans a CC S Iasi.
- a avut loc o comunica re între tinerii pre zenti in Tabara pe tem e
artistice, in spe cial legate de arta dansului.
- un ma re aport de incre dere asupra fiecarui student-artist in
ceea ce priv este arta dansului, tehnica de e xecutie , curajul de a
dansa.

Promov area proiectului şi a
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proie ctului, Nu au fost probleme de semnala t
sugestii
C oncluzii, menţiuni
- Studentii au fost prezenti la workshop-uri si au indeplinit cu
incantare temele propuse intr-o atmosfera de stinsa si crea tiva
- si-au imbutatit, vizibil de la zi la zi, tehnica de dans atat cea
indiv idula cat si ce in pe reche
- au tre cut cu brio peste inhibitiile de a dansa cu un partener
necunoscut
- au acumulat o experienta ce le v a folosi pe tot parcursul v ietii,
dansul fiind pa rte uzuala a existente i noastre.
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
Organizator
Parteneri

Perioada

GFEST 2015
de 9 – 10 septembrie Decathlon, 11 – 13 septembrie Muzeul „Poni
C ernatescu”
ASOCIATIA CULTURALA MO LDAVIA si CCS IASI
C omplexul Muzeal National Moldova

Participanţi/be neficiari
2000
Descrierea
activ ităţilor GFEST a ajuns anul acesta la editia a V-a.
realizate
GFEST este un festiv alul ce isi propune promov area in randul
tinerilor ieseni a educatiei non-formale dre pt o alte rnativ a de
petrecere a timpului liber.
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GFEST are 4 arii de curpinde re: A rtisti, O rganizatii, Sport si
F amilie.
In v ederea atingerii scopului proie ctului ne-am propus
urmatoare le obiectiv e:
1. Promov area non-formalului in randul a 1000 de tineri
ieseni in perioada 11 august – 13 septembrie 2015.
2. Implicarea a minim 45 de organizatii iese ne in proiect in
perioada 1 a ugust – 13 septembrie 2015.
3. Promov area ofertelor de voluntariat a minim 15
organiza tii iesene in perioada 11 – 13 septembrie 2015.
4. Promov area a minim 60 de tineri artisti iese ni (din sferele:
muzicii, artelor v izuale, teatrului si literaturii) in perioada 11
– 13 septembrie 2015.
5. Promov area a minim 10 sporturi in perioa da 9 – 13
septembrie 2015.
6. Implicarea a minim 50 de v olunta ri in organizarea
festivalului in perioada 1 iulie – 15 septembrie 2015.

Rezultate
obiective)

obţinute

C ompetitiile sportiv e (football, streetball, pinc-ponc, v oley ) s-au
desfasura t in pe rioada 9 – 10 septembrie la Decathlon in
interv alul orar 15:00 – 19:00.
A ctiv itatile proiectului a u consta t in: concerte, jam session-uri,
w orkshop-uri pentru tineri si copii, prezenta re scrie ri, discutii
literare, expozitie v ernisaj, w orkshop-uri de im prov izatie, piese de
teatru, informa re, demonstratii sportive si de dans, concursuri,
inchiriere e chipame nte sportive (tabla de sa h, set table, frizby ,
boku, badminton), etc. (vezi programul ane xat). A ctiv itatile s-au
desfausra t in perioada 11 – 13 septembrie la Muzeul „Poni
C ernatescu” in inte rvalul orar 15:00 – 22:00.
(pe 60 tineri implicati in organizarea evenimentului
50 organizatii implicate
80 tineri artisti (din sfera muzicii, arte lor v izuale, teatrului si
literaturii)
5 sporturi promov ate
17 standuri ale organizatiilor iese ne
1000 de tineri implicati in activitati de educatie nonformala

Promov area proiectului şi a
finanţatorului
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proie ctului,
sugestii

http://gfest.ro/
https://w ww.facebook.com/GFESTIASI
Prima optiune de locatie pe ntru desfa sura rea festiv alului nu a fost
disponibila – Gradina Pogor. Astfel, ne-am reorientat catre cea de
a doua optiune – Parcul Muzeului „Poni C ernatescu”. De
asemenea, potentialul partener (Lice ul „Mihai Eminescu”) pe care
il preferam pentru de sfasurarea compe titiilor sportive nu a
raspuns afirmativ propunerii noastre, astfel, ne-am reorientat
catre Decathlon. C onditiile meteo nefavorabile in pe rioada 11 – 12
septembrie au dus la riscul de neatingere a indicatorului ca ntitativ
privind numarul de participanti.
Perioada de organizare a festiv alului s-a suprapus peste pe rioade
de concedii si v acanta, ceea ce a dus la ingreuna rea organiza rii
festiv alului, intrucat a tat voluntarii, cat si persoanele din
organizatiile parte nere au fost plecate din localita te. Astfel,
comunicarea a intampinat deficie nte si intarzieri.
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C oncluzii, menţiuni

Ev enimentul este unul cu potential, care raspunde nevoilor
persoanelor, atat f izice cat si juridice din sfera nonf ormalului
(tine ri, organizatii: O NG-uri, institutii publice, firme ).

Denumirea proiectului

Tabăra de Creaţie „ConceptArt”

Locul și Perioada de desfășurare

Muncel- Paşcani- Iaşi, 21-26 septembrie 2015

Organizator

CCS Iasi

Parteneri

CCS Iasi

Participanţi/be neficiari

19 de studenti din centrul Univ ersitar Iasi + 1 pictorscenograf
Zilnic s-au facut intalniri intre studentii prezenti in
Tabara unde s-au discutat despre tendinţele din arta
contemporană, tehnici de exprimare a rtistică, s-au
urumarit documenta re despre artişti contemporani.
- promov area in randul studentilor a activ itatilor realizate
in CCS Iasi;
- s-au realizat si e xpus 20 de fotografii, 6 lucrări de
sculptură şi 10 de lucrari de pictură;
- schimbul de expe rienţă între studenţii profesionişti şi
studenţii amatori de arte v izuale ;

Descrierea activităţilor realizate

Rezultate obţinute (pe obiectiv e)

Probleme/obstacole în desfă şura rea
Nu au fost probleme de semnalat
proiectului, sugestii
C oncluzii, menţiuni

Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

- Studentii a u fost prezenti la dezbateri şi au indeplinit cu
incanta re temele propuse intr-o atmosfera destinsa si
creativ ă.
- si-au imbutatit, v izibil de la zi la zi, tehnica de cat şi
exprimarea v izuală în culoare.
- au trecut cu brio peste inhibitiile de a pre zenta în public
tematica abordată în lucrare şi tehnica folosită.
- au acum ulat o experie nta ce le v a folosi pe tot parcursul
v ietii, comunicarea v izuală fiind parte uzuală a e xiste ntei
noastre.
Zilele Clubului de Muzică R.O.
de Iaşi, 15.10. 2015

Organizator

C asa de C ultură a Studenților Iaşi, C lubulde Muzică R.O .

Parteneri

Univ ersitatea de A rte „George Enescu” Iaşi, Asociaţia Studenţilor
C himişti

Participanţi/be neficiari
Descrierea
realizate
Rezultate
obiective)

Grupul „Jazzissimo” a C lubului de Muzică R.O . / 450 de tineri din
C entrul Universitar Iaşi
activ ităţilor Recitaluri de jazz prezentate în cadrul Zilelor Clubului de Muzică
R.O.

obţinute

(pe 5 tineri implica ți în proie ct
C oncert educativ pentru studenţii din Centrul Univ ersitar Iaşi
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450 de tine ri din C entrul Universitar Iaşi
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proiectului, Nu au fost probleme de semnala t
sugestii
C oncluzii, menţiuni
O foarte bună promov are a C lubului de Muzică R.O și a C.C.S.
iași la niv elul C entrului Univ ersitar Iaşi;
Promovarea tinerilor pa rticipanți
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

O rganizator
Parteneri

Tribut MICHA EL JACKSON
de 22 octombrie 2015 / Sala GAUDEAMUS, CCS Iasi
CCS IASI
ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA, LSETH, ASALT, ETEAM
PSYHO LOGY, LSETC, ASAFCI, LSGG, ASAH, TERIS, ASC CEMIS,
LSE, LSI, ASTCM

Participanţi/be neficiari
51 / 500
Descrierea
activ ităţilor ONGSurile s-au implicat in promovarea ev enimentului.
realizate
Trupa OPIS BAND impreuna cu Petru Pav eliuc au orchestra t
piesele lui Michael Jackson pentru fie care instrument. Spectacolul
a fost orga nizat la cererea publicului, dupa succe sul av ut in luna
mai.
C ei 6 dansatori de la trupele Quasar Dance si The Sky au realiza t
coregrafiile la 10 piese timp de 2 luni
Solistul Bogdan Ioan, student, a pregatit si interpretat 18 piese
din repertoriul lui Michael Jackson. El a fost descoperit in anul
2014 in cadrul festiv alului Gaudeamus.
A u fost necesare inchirierea de echipame nte suplimentare celor
de la CCS Iasi: eran cu leduri, sistem sune t si lumini, firm a
specializata in serv icii v ideo cu ajutorul ca rora vom realiza un dv d
al ev enimentului.
SRezultate
obiective)

obţinute

(pe 30 tineri implicati in organizarea evenimentului
15 membrii OPIS BAND
6 dansatori
9 organizatii implicate in activ itati
500 de tine ri spectatori

Promovarea proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/TributMIchaelJacksonIasi2015
finanţatorului
Probleme/obstacole în desf ă
Nu
şurarea proie ctului, suge stii
C oncluzii, menţiuni

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

Denumirea proiectului

Festivalul Interetnic ”Confluențe” ediția a VIII-a

Locul
și
desfășura re
Organizator

Perioada

de 15 – 18 Octombrie 2015 Iași, Casa de Cultură a Studenților și
Localitatea Podul Iloaiei – jud. Iași
C asa de C ultură a Studenților Iași
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Parteneri

A sociația Italienilor din România – RO.AS.IT. (organizație nonguvernamentală de utilitate publică )

Participanţi/be neficiari

1) A nsamblul ”Mini Qaradeniz” – al Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România
2) Grupul v ocal- instrumental ”Reba lka” al Uniunii Ucrainenilor din
România – Filiala Tulcea.
3) Trupa de Dansuri ”V eselka” a Uniunii Ucra inenilor din România
– Filiala Iași
4) A nsamblul de dansuri sârbe ști ”Soko” – din localitatea Socol,
jud. C araș-Sev erin
5) A nsamblul ”Soloczanka” – al Uniunii Poloneziloe din România
6) A nsamblul german ”Korona” al Asociației C ulturale Korona
Brașov
7) A msamblul ”Terbete” – secția maghiară a A nsamblului
”Meseșul” al C entrrului de C iultură și A rtă al Județului Sălaj,
8) Trupa de dansuri țigănești ”Gipsy Eye” din Pașcani
9) A nsamblul ”Orpheas” al C omunității Elene filiala Iași
10) A nsamblul ”Raduga” al C omunității Rușilor-Lipoveni Filiala Iași
11) A nsamblul ”Di nuov o insieme” promov at de A sociația
Italienilor din Româ nia secțiune a compa rtimentului coregrafic al
A nsamblului F olcloric ”Doina C arpaților„ al C asei de Cultură a
Studenților.
De asemenea în a ctiv itățile festivalului au ma i ev oluat : F anfara
de la Chetriș ”F rații Luca n” din Iași , grupul ”Symbol” al Colegiului
de A rtă ”Octav Băncilă ” și C asei de C ultură a Studenților din
Suceava precum și soliștii v ocali Sorin Ursan – Delaclit și A ntonio
F urnari (Italia ).
În festival au fost implica ți în activități orga nizatorice un număr de
20 de v oluntari de la Ansamblul F olcloric ”Doina C arpaților” al
C asei de cultură a Studenților Iași.

Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

activ ităţilor În perioada 15 – 18Octombrie 2015C asa de C ultură a Studenţilor
Iaşi în parteneriat cu
A sociaţia Italienilor din România –
RO.AS.IT. a derulat în Municipiul Iaşi și în localitatea Podul Iloaia
F estiv alul Interetnic „C onfluenţe”, ediţia a VIII-a.
obţinute
(pe În cadrul acestui proiect, un număr de 11 grupuri cultural-a rtistice
care v alorifică scenic tradiţiile specifice minorităţilor etnice din
România au realiza t împreună un spectacol sincretic de folclor
muzical-coregrafic. După finalizarea specta colului realizat în
comun, pentru a se asigura transmiterea mesajului culturalartistic prin intermediul a cestuia către beneficiarii direcţi, într-o
maniera corectă şi cu impact, s-a creat cadrul organizat sub
forma unui festiv al cu o durată de 3 zile, în perioada 15 – 18
O ctombrie 2015. Spectacolul sincretic comun a fost jucat în pe
scena CC S Iași şi în localitatea Podul Iloaia din J udețul Iași (s-a
optat pentru această loca ție datorită specificului intere tnic al
locuitorilor acestui oraș, aici trăind puternice comunită ți etnice de
ruși-lipov eni, rromi și ucra ineni). Pe parcursul festiv alului s-au
desfăşura t două parade ale portului popular specific minorităţilor
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etnice (înaintea celor două spe ctacole me nționate) un „atelier de
lucru” pe teme v izând modalităţile de v alorificare sce nică a
tradiţiilor culturale specifice minorităţilor e tnice şi o „masă
rotundă” cu tema „Minoritari în Europa”.
Promov area proiectului şi a Promovarea festiv alului și disemina rea rezultatelor acestuia s-a
finanţatorului
realizat prin pa rticiparea la em isiuni informative la postul TV R
Iași, prin înre gistrări din festival difuzate pe postul na țional TV R
1, intermediul publicației ”Siamo di Nuov o Insieme” a A sociației
Italienilor din România – RO .AS.IT și pe site-ul www.roasit.ro.
C oncluzii, menţiuni
Evenimentul este unul cu potențial, care răspunde nevoilor
culturale și educaționa le de dialog inte rcultural ale tine rilor și
studenților din centrul univ ersita r Iași.
Festivalul National Studentesc de Film de ScurtMetraj
FILMST UD

Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

de

C asa de C ultura a Studentilor Iasi
14 -15 noiembrie 2015

O rganizator

C lubului de A rte V izuale “C oncept A rt”, CCS Iasi

Parteneri

ONGS

Participanţi/be neficia ri
Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

30 participanti directi si 500 pa rticipanti indirecti (spectator)

activ ităţilor C ea de-a VII-a ediție a F estiv alului Național de F ilm de
Scurtmetraj F ILMSTUD a av ut loc pe data de 15 noiembrie 2015,
la C asa de C ultură a Studenţilor Iaşi. Pentru prima dată în istoria
festiv alului, sala a dev enit neîncăpătoare pentru numă rul ma re de
spectatori veniți la proiecție.
În prima parte a serii a av ut loc proiecția unui calup de spot-uri
publicitare, iar în cea de-a doua parte a av ut loc competiția și
premierea scurtmetrajelor nominalizate în această e diție.
Juriul din a cest an a fost format din a ctorul și preșe dintele juriului
Cătălin Ștefan Mândru, directorul festivalului Daniel Moisii,
lectorul univ ersitar A ndrei Cozlac și artistul ieșean Iustin
A ndrei Șurpănelu. A ceștia au acordat premiile pentru cele 3
categorii competiționale: „Horror”, „Creație” și „Animație”.
A nul acesta s-au înscris în competiție stude nți de la U NATC
(București), Universitatea Bábeș Bolyai (C luj-Napoca),
Universitatea
„George
Enescu” (Iași), Cineclubul
Studențesc (Reșița), cât și tineri pasionați de film din Iași,
Bistrița și Piatra Neamț.
F estiv alul este un ev eniment anual, competitiv , nespecializat,
organiza t de Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi. A cest festiv al
susţine tinerii pa sionaţi de film de scurtmetraj şi încurajează
consumul de scurtmetraje de calitate în spe cial în rândul
publicului tânăr.
Partenerii festivalului au fost Ministerul Tineretului și Sportului
(MTS), C asa de C ultură a Studenților Iași, Festiv alul UniF est,
Uniunea Studenților din România (USR) și Clubul C oncept A rt Iași.
obţinute
(pe Un nr de 20 filme inscrise in concurs, din care au intrat in
competitie 15 filme (3 animatii, 2 filme horror, si 10 scurtmetraje
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unde sau ofe rit 3 premii pentru:
A ron Rudics (Cluj-Napoca) – „C el mai bun scurtmetraj”, pentru
filmul „777”
Ștefan A gănencei (Cluj-Napoca) – „Cel mai bun horror”, pentru
filmul „Un glonț pe ntru Sartre”
Tudor-Vlad Măgureanu (Iași) – „Cea mai bună animație”, pentru
filmul „Renaște rea”
Promovarea proiectului şi a Spot-ul
finanţatorului
FILMSTUD: https://www.y outube.com/w atch?v =LHrF MAJy K0w
Pagina
de
FB
a
festiv alului: https://ww w.facebook.com/F ILMSTUD174423312638394/?fref=ts
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proiectului, Nu au fost
sugestii
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re

Perioada

UMOR’N’IASI 2015 – GRUPUL VOUA
de 7 decembrie 2015 / Sala Gaudeamus

O rganizator

LSETH

Parteneri

CCS IASI, ASOCIATIA CULTURA LA MOLDAVIA, ASCHEMIS,
ASAFCI, ASMIS, A RTIUM, ASTCM, LSUTI, LSGG, TERIS, ASTIP,
ASCIS, LSAC, ASV, ASA LT, OSSEI, ASAFSIM

Participanţi/be neficia ri

49 / 633

Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

a ctiv ităţilor UMOR’N’IASI
a prezentat un spectacol marca C OMPANIA
TEATRALA GRUPUL VOUA, cu spectacolul SCOALA DE AGENTI.
In deschiderea spectacolului au fost prezentate 2 momente cu
tinerii artisti ieseni trupa ELECTROSHOCK si BO BI DUMITRAS.
Promovarea a fost facuta de catre voluntarii organizatiilor
studentesti pa rtenere
obţinute

(pe 20 tineri implicati in organizarea evenimentului
350 de tine ri spectatori
29 de actori implicati in momentele a rtistice
Promovarea proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/UMO RNIASI
finanţatorului
Probleme/obstacole în desfă
nu
şurarea proiectului, suge stii
C oncluzii, menţiuni

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat

Denumirea proiectului

FOLK’N’IA SI 2015 – GRUPUL VOUA

Locul
și
desfășura re
O rganizator
Parteneri

Perioada

de 2 - 3 decembrie 2015 / Sala Gaudeamus
ASAFCI
CCS IASI, LSETH, ASCHEMIS, MO LDAVIA, ASMIS, ARTIUM,
ASTCM, LSUTI, LSGG, TERIS, ASTIP, ASCIS, LSAC, ASV, ASALT,
OSSEI, ASAFSIM
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Participanţi/be neficia ri
50 / 300
Descrierea
activ ităţilor FOLK’N’IASI 2015 a promov at in randul studentilor ieseni tineri
realizate
artisti iese ni precum: CA MIL IORGA, STEFANA GA NEA, VLA D
MELIAN, CIPRIAN COTRUTA, TRUPELE FIOR, CATA & JOHN,
DESCANTEC, CODRUT SI MONICA. A rtistii inv itati au fost: COSMIN
VAMAN, A LEXANDRA ANDREI SI TRUPA SPAM, BOBI DUMITRAS,
ADI BEZNA , CEZA R POPESCU SI ANDREI MAFTEI.
Promovarea a fost facuta de catre voluntarii organizatiilor
studentesti pa rtenere
Rezultate
obţinute
(pe 20 tineri implicati in organizarea evenimentului
obiective)
300 de tine ri spectatori
30 de tine ri artisti folkisti
Promovarea proiectului şi a
https://w ww.facebook.com/events/1506961656268156/
finanţatorului
Probleme/obstacole în desf ă
nu
şurarea proiectului, suge stii
C oncluzii, menţiuni
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
O rganizator

Perioada

un ev eniment reusit care ar trebui multiplicat
PET RAN&ST UDENT S
de 17 decembrie 2015 / Sala Gaudeamus
CCS IASI

Parteneri

ASOCIATIA
CULTURA LA
MOLDAVIA,LSETH,ASOCIATIA
EXCELENTA PE PO RTA TIV ,ASOCIATIA OPIS BAND

Participanţi/be neficiari
80 / 400
Descrierea
activ ităţilor Editia a XIII a av ut loc in data de 17 DECEMBRIE 2015 in Sal
realizate
Gaudeamus incepa nd cu orele 18.30. In acest concert a u ev olua
un numar de 80 de tineri elev i sau stude nti distribuiti in trupe sau
care
au
ca ntat
la
instrumente
muzicale
(chitara
canto,clav iaturi,tobe,cor,marchband) ia r ca inv itat special trupa
BURNIG WATER(VASLUI)si trupa Enescu Band(Iasi) ca re a sustinu
si acompaniat pe artistii implica ti in conce rt.
Rezultatele obţinute: Tinerii s-au descurca t foarte bine au interpreta
piesele pe care si le-au ales intr-un mod profe sionist bine ntele
fiecare dupa nivelul lui si au manifestat dorinta de a mai participa s
la alte editii ale ace stui proiect. Controlul emotional s-a dezvoltat l
fiecare pa rticipant scapand de celebra ,, teama de sce na,,.
Rezultate
obiective)

obţinute

(pe 30 tineri implicati in organizarea evenimentului
80 artisti
4 formatii
3 ore de conce rt
400 de tineri spectatori
Promovarea proiectului şi a
www .ccsiasi.ro ; w ww .petranpav eliuc.ro
finanţatorului
Probleme/obstacole în desfă
nu
şurarea proie ctului, suge stii
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C oncluzii, menţiuni

un ev eniment foarte reusit din toate puncte le de v edere si al
calitatii mate rialului sonor si al luminilor si al pre statiilor artistilor
implicati.

Denumirea proiectului

Quasar Dance Workshops

Locul
și
desfășura re
Organizator

Perioada

de 11 -12 de cembrie 2015
ASCIS

Parteneri

C asa de C ultura a Studentilor Iasi

Participanţi/be neficiari

25 - 40 tineri

Descrierea
realizate

Rezultate
obiective)

activ ităţilor Tinerii pa rticipanti au putut lua parte la 15 ore de dans, stilurile
diverse abordate de instructorii v eniti din orase precum Bucuresti
sau Cluj, ajutandu-i sa-si pastreze intere sul pana in ultimul
moment.
Workshop-urile au inceput v ineri, cand au av ut loc 2 w orkshop-uri
si au continuat a poi samba ta. Participantii s-au bucura t de stiluri
precum dancehall, stree tdance, jazz-f unk, breakdance, w aacking
si contem poran. In cadrul w orkshop-urilor au inv atat, atat pasi noi
cat si coregrafii, prim ind si sfaturi ce ii v or ajuta pe v iitor la
cursuri, spectacole sau concursuri.
Instructorii coregrafi au av ut ocazia sambata dimineata sa stea de
v orba cu participantii, v orbindu-le despre experie nta lor ca
dansatori, despre ev olutie, planuri de antre nament dar au si
raspuns curiozitatilor acestora. Participantii si-au testat limitele si
au fost prezenti la toate class-urile (cu mici pauze ), imbogatindusi cunostinte le in materie de da ns si experime ntand stiluri noi de
predare.
Participantii au vazut aceste workshop-uri ca o oportunitate de a
se dezvolta pe acest plan. F eedback-ul primit ulterior a fost unul
pozitiv si incurajator.
obţinute
(pe Principalul rezultat obtinut e ste realizarea tuturor ce lor 8
w orkshop-uri cu un numar ma re de participanti din Iasi si nu
numai. A cestia si-au imbogatit aria de cunostinte in materie de
dans, au cunoscut oameni noi, realizandu-se schimbul
intercultural si , de asemenea, au av ut ocazia sa v orbeasca deschis
cu instructorii.
Prin aceste w orkshop-uri, comunitatea de dansatori ce isi doresc
sa se dezv olte in acest domeniu s-a marit si s-a unit, lasand loc si
pentru noi doritori.
Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care a u luat pa rte la cla ssuri, pa rticipantii fiind e xtrem de multumiti de ceea ce au reusit sa
invete in doar 2 zile.
Rezultate obtinute (pe obiective):
35-45 de participanti
8 instructori coregrafi
2 organizatori implicati direct
1 ONG implicat in promovare

Promov area proiectului şi a Evenimentul a fost promovat prin intermediul retelelor de
finanţatorului
socializa re da r si prin afise lipite in locurile strategice a C asei de
C ultura a Studentilor Iasi sa u la div erse Sali de dans sportiv din
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Iasi. De asemenea, a fost promov at si in orase le din apropiere a
Iasului.
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proiectului, Nu au fost probleme de semnala t.
sugestii
C oncluzii, menţiuni
Un eveniment reusit ce ar trebui multiplicat av and in v edere
beneficiile aduse a supra tine rilor dansa tori. A stfel de evenimente
nu numai ca ii ajuta pe acestia sa se dezv olte, dar le ofera si
posibilitatea de a inv ata lucruri noi si de a cunoa ste oameni
pasionati si inte resati de acelasi domeniu.
Denumirea proiectului
Locul
și
desfășura re
Organizator
Parteneri

Perioada

Festivalul National de Folclor
de 12-13 noiembrie 2015
CCS Iasi
C entrul Judetean pentru Conserv are si Promovarea C ulturii
Traditionale Iasi si Consiliul Jude tean

Participanţi/be neficiari
136 participa nti/1000 be neficiari
Descrierea
activ ităţilor Tinerii pa rticipanti a u putut lua parte la 15 ore de dans, stilurile
realizate
diverse abordate de instructorii v eniti din orase precum Bucuresti
sau Cluj, ajutandu-i sa-si pastreze intere sul pana in ultimul
moment.
Workshop-urile au inceput v ineri, cand au av ut loc 2 w orkshop-uri
si au continuat a poi samba ta. Participantii s-au bucura t de stiluri
precum dancehall, stree tdance, jazz-f unk, breakdance, w aacking
si contem poran. In cadrul w orkshop-urilor au inv atat, atat pasi noi
cat si coregrafii, prim ind si sfaturi ce ii v or ajuta pe v iitor la
cursuri, spectacole sau concursuri.
Instructorii coregrafi au av ut ocazia sambata dimineata sa stea de
v orba cu participantii, v orbindu-le despre experie nta lor ca
dansatori, despre ev olutie, planuri de antre nament dar au si
raspuns curiozitatilor acestora. Participantii si-au testat limitele si
au fost prezenti la toate class-urile (cu mici pauze ), imbogatindusi cunostinte le in materie de da ns si experime ntand stiluri noi de
predare.
Participantii au v azut aceste w orkshop-uri ca o oportunitate de a
se dezvolta pe acest plan. F eedback-ul primit ulterior a fost unul
pozitiv si incurajator.
Rezultate
obţinute
(pe Principalul rezultat obtinut e ste realizarea tuturor ce lor 8
obiective)
w orkshop-uri cu un numar ma re de participanti din Iasi si nu
numai. A cestia si-au imbogatit aria de cunostinte in materie de
dans, au cunoscut oameni noi, realizandu-se schimbul
intercultural si , de asemenea, au av ut ocazia sa v orbeasca deschis
cu instructorii.
Prin aceste w orkshop-uri, comunitatea de dansatori ce isi doresc
sa se dezv olte in acest domeniu s-a marit si s-a unit, lasand loc si
pentru noi doritori.
Impactul a fost unul pozitiv pentru cei care a u luat pa rte la cla ssuri, pa rticipantii fiind e xtrem de multumiti de ceea ce au reusit sa
invete in doar 2 zile.
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Rezultate obtinute (pe obiective):
35-45 de participanti
8 instructori coregrafi
2 organizatori implicati direct
1 ONG implicat in promovare
Promov area proiectului şi a Evenimentul a fost promov at prin intermediul retelelor de
finanţatorului
socializa re da r si prin afise lipite in locurile strategice a C asei de
C ultura a Studentilor Iasi sa u la div erse Sali de dans sportiv din
Iasi. De asemenea, a fost promov at si in orase le din apropiere a
Iasului.
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proiectului, Nu au fost probleme de semnala t.
sugestii
C oncluzii, menţiuni

Un eveniment reusit ce ar trebui multiplicat av and in v edere
beneficiile aduse a supra tine rilor dansa tori. A stfel de evenimente
nu numai ca ii ajuta pe acestia sa se dezv olte, dar le ofera si
posibilitatea de a inv ata lucruri noi si de a cunoa ste oameni
pasionati si inte resati de acelasi domeniu.

Denumirea proiectului

Festivalul Artei si Creatiei Studentesti „Gaudeam us”

Locul
și
desfășura re
Organizator
Parteneri

Perioada

de

Martie - mai 2015, sala Gaudeamus CCS Iasi
C asa de C ultura a Studentilor Iasi
ASII, ACM , LSGG, LSI , AS TCM , UPA , E-TEAM PSYC HO LOGY ,
ASA LT , LS ETH , TERIS , ASAFCI , ASCIS , ARTIUM , CHEMIS ,
ASAH , SSFI , LS AC

Participanţi/be neficiari
Membrii ONGS/tinerii
Descrierea
activ ităţilor Desfasurare festiv al:
realizate

Alianta ASII – Asociatia Culturala Moldavia , 19 martie
2015
Primul spectacol a fost sustinut de alianta formata din A sociatia
C ulturala „Moldav ia” si Asociatia Studentilor Informaticie ni Ieseni
care au adus in ate ntia publicului momente artistice div ersificate.
Studentii au preze ntat in fata juriului , format din specialistii C asei
de C ultura a Stude ntilor , mome nte de sta nd-up comedy , satira si
umor , teatru , film . Seara a fost a ntrena ta si de dansuri si muzica
folk .Tinerii a u prezentat creatii proprii la se ctiunile poezie si
creatie trupa muzica liv e .
Publicul , format din tine ri , membri ai asociatiilor si profesori a
fost unul nume ros si a ntrena t in spe ctacol.

Alianta LSI – LSGG – AS TCM , 23 martie 2015
Spectacolul din ca drul F estiv alului „Gaudeamus” a fost de schis de
expozitia foto care a av ut loc pe Foaierul Casei de C ultura a
Studentilor si a continuat cu filmul „Studentul in sesiune ” ca re a
prezenta t publicului eterna si fascinanta pe rioada a sesiunii . Cu
totii ne-am da t seama ca nu s-au schimbat prea multe din
perioada studentiei noastre... Seara a continuat pe ritmuri
electrizante de beatbox ca apoi sa ne dele ctam cu o piesa de
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teatru pusa in scena de trei studenti talentati . Grupul vocal de la
AS TCM au interpretat doua cante ce folclorice care au pus in
v aloare v ocile membrilor grupului.
Publicul , unul numeros de altfe l , a av ut ocazia in cadrul
momentului de improv izatie „Improv Show” sa observe chiar si
cometa Halley care a mai tre cut inca o data pentru aceia dintre noi
care am ratat-o in 1986...adica mai toti .
Seara a continua t in ritmul melodiilor ca ntate de C iprian A lexandru
si A ndreea Bulai .
Natalia Manzateanu ne-a demonstrat ca limba rusa nu re prezinta
o bariera in tra nsmite rea emotiilor si ca dansul poate fi un limbaj
univ ersal v alabil .
Spre finalul spectacolului publicul a putut v iziona un moment de
interpretare folclorica si karaoke.

Alianta UPA – E-TEAM PSYCHOLOGY – ASALT , 24 martie
2015
A treia seara de spectacol care s-a desfasurat in sala Gaudeamus
a inceput prin pre zentarea lucrarilor expuse in cadrul e xpozitiei
amenajate pe Foaier.
Spectacolul a continuat cu un mome nt de sta nd up comedy ,
sustinut de Serghei ca mai apoi , pe scena sa isi fa ca aparitia
„Sanzienele” , care au prezentat colectia cu acelasi nume aduca nd
in atentia publicului si a juriului rochii diafa ne din mate riale
v aporoase , cu bijuterii si accesorii lucrate manual.
Folclorul si traditiile romanesti au fost bine reprezentate si in
cadrul a cestei e ditiei prin mome ntele sustinute de A nsamblul
folcloric „Rapsozii Primaverii” . Trecand de la un stil de dans la altul
, formatia „Elegance” a adus pe scena doua da nsuri : mode rn
impreuna cu ” Elegance Junior ” si cha cha alaturi de pere hea ce
activ eaza la C lubul de dans „Elegance”.
C um ne-am obisnuit deja si in cadrul acestui spectacol tinerii au
pus in scena si o piesa de teatru , „Justitia romana” dupa care au
mai urmat momente de dans mode rn, inte rpre tare muzica liv e ,
prezenta rea unui film de scurt metraj iar la final seara s-a incheiat
cu ” Basmul „ lui Geo Bogza si versurile lui Toparceanu in
interpretarea lui A lin Dospinescu.

Alianta LS ET H – TERIS , 25 martie 2015
C u emotie, aplauze , v oie buna si umor asa s-a incheiat sa ptamana
trecuta F estiv alul „Gaudeamus”.
In cadrul spectacolului de miercuri, 25 martie , A lianta Eth- Teris
au adus pe scena momente pentru toate gusturile : umor, teatru ,
folclor, dans . Studentii , asa cum ne -au obisnuit au fost la inaltime
si au antre nat publicul .

Alianta A SAFCI – ASCIS –A RTIUM , 30 martie 2015
Studenții au prezentat publicului un spectacol ca re de la început a
promis a fi unul a ntrena nt.
Primul moment a fost cel de interpretare a l băieților de la Crimu
care au cântat doua piese ia r seara a continuat cu Ștefan si
momentul de stand-up comedy .
Scena s-a încins în mome ntul în care a început dans battle unde
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cele doua tabere , a tocila rilor și a rebelilor au improv izat pe
ritmuri electrizante.
Filmul ne-a prezentat câte puțin din specificul fie cărei asociații în
parte și am putut observa ca sloganul “C onstruim reacții artis tice”
a fost unul foarte inspirat.
Daca v ă întrebați cumva cam câte tipuri de studenti e xistă , ei
bine momentul de pantomimă ne-a prezenta t câtev a : stude ntul cu
bani , studenta “fashion” , stude nții care “se inspiră” , sau poate
studentul “macho” , studentul “făt- frumos” , însă indiferent de
tipul studentului toți își doresc să primească mă rețul “5” în
“sesiunea crimina lă” , cum ei înșiși o numesc.
În acelasi ritm electriza nt s-au încadrat și momentele următoa re ,
Daria a inte rpretat solo două piese ca apoi să aducă în scenă
câtev a din melodiile ce lebre alături de trupa care a acompaniat-o .
Momentul de final , atât corul cât și flashmobul a u strâns pe scenă
atât studenții cât și profesorii care au fost la eveniment și au dorit
să se implice în actul artistic și să își susțină studenții.

Alianta CHEMIS - ASAH – SSFI – LS AC , 31 martie
In cadrul ultim ului spe ctacol al A lianței ASAH-CHEMIS-LSAC -SSF I ,
am avut plăcerea să fim internați cu toții pentru ultima oară la
această ediție în „Spitalul CC S Iasi” , „secția Gaudeamus” , unde de
la început am fost întâmpinați de către studenți cu o piesă de
teatru. Tratamentul oferit ulte rior de către studenți a fost unul
terapeutic și s-a concreztiza t în momente de interpreta re și creație
, monolog , pantomimă , dar și beatbox și expoziție foto , pictură și
desen . Momentele de folclor au fost prezentate de solista Cristina
Drăgan , care ne-a încântat cu cele două melodii dar și de
dansurile populare .
Spectacolul s-a încheiat odata cu prestația lui Răzvan Rusu care a
interpretat o melodie creație proprie.
Ev aluare
Rezultatele obtinute anul ace sta in cadrul Festivalului
„Gaudeamus” au fost superioare comparativ cu editia de anul
trecut.Momentele a rtistice au fost mai bine ga ndite, interpretate ,
studentii s-au implicat intr-o masura mai mare prezenta a f ost una
mai mare , aproximativ 3000 de spectatori in ce le sase seri de
spectacol.
Rezultate
obiective)

obţinute

(pe

O .1Implicarea unui numar de minim 10 O NGS in creea rea
de momente artistice prezentate in cele 10 seri de festiv al in
perioada ma rtie – mai 2015
17 ONGS participante ,
6 spectacole organizate astfel: 19 m artie , 23
m artie , 24 martie , 25 martie ,
30 martie , 31 martie .
O 2.Cresterea numarului de tineri participanti la spectacolele
din Sala Gaudeamus cu minim 3.000 in perioada martie –
mai 2015
3000 de spectatori in cele 6 seri de festival;
O 3.Implicarea unui numa r de minim 30 de repre zentanti de
la facultatile si univ ersitatile iesene in perioada martie – mai
2015
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109 profesori , decani , prodecani si prorectori
prezenti la evenim ente ;
11 m embri in juriu ;
O 3.Implicarea a minim 300 de tine ri in momente artistice in
perioada martie – mai 2015 (minim 30 de tineri din fiecare
din cele 10 O NGS)
400 de tineri;
60 m omente artistice intrate in competitie ;
Poze, film ari in serile de spectacol ;
6 Com unicate de presa;
Articole in mass-media
Promov area proiectului şi a Promovarea evenimentului s-a realizat prin distribuirea celor 10
finanţatorului
afise și 100 de fly ere dar și pe pagina CC S Iași
https://www.facebook.com /CCSIASI?fref=nf
Probleme/obstacole
în
desfăşura rea
proiectului,
sugestii
C oncluzii, menţiuni

In cadrul sedintei de Consiliu A rtistic au f ost discutate anumite
aspecte care v or fi luate in considerare pentru urmatoa rea editie in
v ederea imbunatatirii actului artistic .
Rezultatele obtinute anul ace sta in cadrul Festivalului
„Gaudeamus” au fost superioare comparativ cu editia de anul
trecut. Momentele artistice au fost mai bine ga ndite, interpreta te ,
studentii s-au implicat intr-o ma sura mai ma re , prezentain sa la a
fost una mai ma re , aproximativ 3000 de specta tori in cele sase
seri de specta col si celor 134 de profesori , prorectori , decani si
prodecani.
O data cu ultimul spectacol din festival s-a incheiat prima etapa
urmand ca in cadrul F estiv alului „F estudis” , Aliantele sa intre in
concurs pentru Miss & Miste r , proba ce va primi punctaj in
F estiv alul Gaudeamus.
F estiv alul Artei si C reatiei Studentesti se va incheia pe data de 14
mai cand v a fi organizata „Gala Laureatilor” Gaudeamus.

PA RTICIPĂ RI CCS IAȘI
1.”Galele Folclorului Studentesc” , Ploiesti , 27-29 aprilie 2015 , CCS Ploiesti,
2.”F estiv alul National de Jazz” , Tragu Mures , 03-07 mai 2015 , CCS Targu Mures,
3.F estiv alul National de Teatru Amator „TUA”4-6 mai , Clubul C ultural Studentesc Cluj Napoca ,
4.F estiv alul International de Teatru Apollo 23-26 aprilie 2015 ,
5.F estiv al Studnestesc de F olk „Baladele Dunarii ” , Galati , 18-19 mai,
6.F estiv alul National Studentesc de Dans „Pasi in doi” , Targu Mures , 29-31 mai ,
7.F festiv alul National de Teatru Studentesc „Zilele Imago” , C luj Napoca , 22-23 mai ,
8.F estiv al National Studenstesc „Rockomotiv a” , 5-7 iunie , CCS Craiov a ,
9.F estiv alul National de Moda „Fashion Gate” , Brasov , 5-7 iunie ,
10.F estiv alul National de F olclor „F lori de Mar” , Brasov , 22 mai ,
11.F estiv alul National de Muzica F olk „” ,Botosani , 3-5 iunie , Centrul National de Studii „Mihai
Eminescu ”,
12.F estiv alul Studentesc de Dans Sibiu „Sibiu Dans F estiv al ”, Sibiu , 30 oct.-01 noiem brie ,
13.F estiv al National Studentesc de Teatru al Absurdului „Eugene Ionesco ” , Bucuresti , 20-22
noiembrie ,
14.F estiv al National de Teatru Studentesc „Teatru pe paine” , Timisoara , 23-25 octombrie ,
15.C oncurs National de Break Dance „Get Down”, Targu Mures , 31 octombrie ,
16.Show „O data-n V iata ” , Bucuresti , 13-14 octombrie ,
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17.F estiv al National Studentesc de Pictura , Grafica si F otografie , C luj Napoca , 18-19
noiembrie,
18.F estiv alul National Studentesc de Moda „C ulorile Toamnei ” , Pitesti , 2-3 noiembrie,
19.F estiv alul National Studentesc Satira si Umor , Targu Mures 20-22 noiembrie ,
20.F estiv alul de Colinde si Traditii de Iarna „ Laurentiu Hodorog ” , C luj Napoca , 10-11
decembrie ,
21.Seminar de C oregrafie , Timisoara , 19-22 noiembrie ,
22. Festivalul National Studentesc de Muzica Folk ”Student Master F olk” , C luj , 5-6 decembrie ,
23.F estiv alul de Muzica Rock „Zilele Basarabiei ” , 23-29 martie , Galati ,
24.F estiv alul „Castanelor” Ploiesti ,
25.F estiv al de Muzica Folk , Medias ,
26.F estiv al de Muzica Folk , C luj Napoca.
CAPITOLUL al XIV-lea: CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚ IONAL
Resposabilități și acțiuni realizate în dom eniul cultural de către
Direcția Județeană pentru Cultură Iași
Acţiuni monum ente istorice
1.
23-24 ianua rie 2015 - Asociația „A lexandru Ioan Cuza” Iași în partene riat cu Dire cţia J udeţeană
pentru C ultură Iași – cu oca zia împlinirii a 156 de ani de la „Mica Unire” s-a organizat
simpozionul „Omagiu Faptuitorilor Unirii”, ediția a IV -a, care s-a bucurat de participarea unor
inv itaţi de seamă din ţară care au avut ocazia să v iziteze Teatrul Național „Vasile A lecsandri”,
precum și Muzeul Unirii, ambe le edificii gazde ale manifestă rilor.
Suma alocată: 765 .82 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
2.
Rev ista „Cronica v eche” (editată cu sprijinul editurii A LFA ) în parteneriat cu Direcţia Judeţeană
pentru C ultură Iași – preze ntarea patrimoniului arhitectural și arhe ologic al Iașului. A cest lucru a
fost posibil prin publicarea în paginile rev istei a unor documente ma terial (pa rtea scrisă precum
și cea de desene, schițe, fotografii etc. ) semnate de spe cialiști în domeniu, la rubrica
Patrim oniul - monumente . Astfel, av ând deja un portofoliu, în numerele rev istei care apare
lunar, au fost pre zentate clădiri boierești din sec. XV I – XVIII, împreună cu alte monumente și
biserici ce fac parte din patrimoniul cultural loca l.
Suma alocată: 14.400 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
3.
„Muzeul Sadoveanu” apărea înscris ca imobil monument istoric în Lista Monumentelor Istorice
din în anul 1992 ( nr.crt. 421, cod L.M.I. 24B0337;24C0006), însă dintr-o eroa re de publica re,
nu mai figurează în Lista Naţională a Monumentelor Istorice, publica tă în anul 2004. În acest
context, Dire cţia J udeţeană pentru Cultură Iași a susținut realizarea documentației de clasare –
Înscrierea în Lista Monumentelor Istorice a imobilului „Muzeul Sadov eanu” situat în Iași, Aleea
Mihail Sadov eanu Nr.12
Suma alocată: 3 .700 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
4.
Biserica « Buna Vestire – Miclăușeni », datând din anul 1787, este înscrisă în Lista
Monumentelor Istorice la poziţia nr.1429, cod IS-II-m-B-04199 - Direcţia Judeţea nă pentru
Cultură Iași a susținut realizarea proiectului Restaurarea, consolidarea Bisericii cu Hramul

„Buna Vestire” Miclăușeni.
Suma alocată: 10.000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
5.
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„Editura Junimea” Iaşi, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iași - editarea
albumului „Iașii în 78 de ilustrațiuni adnotate” (C olecția „Biblioteca Iași – 2021” ) cu scopul de a
oferi publicului un document-instrument util și reprezentativ pentru patrimoniul imobil al Iașilor.
Suma alocată: 4 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
6.
Editura JUNIMEA în parteneria t cu Societatea Culturală „JUNIMEA ”90”, Direcţia Judeţeană
pentru C ultură Iași - editarea v olumului „Jurnal” (2004-2014) de Mircea Radu Iacoba n,
personalitate distinctă și reprezentativ ă a culturii ieșe ne, care este înscris în lucră rile de
specialitate, dedicate patrimoniului, incluse în Proiectul „Iași – C apitală Europeană a C ulturii”.
Lucrarea este importantă pentru istoria locurilor şi a patrimoniului Iașilor și al Moldov ei.
Suma alocată: 3 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei

7.
9 – 10 iulie 2015 - C omplexul Muzeal Naţional „Moldov a” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană
pentru C ultură Iași - aniv ersarea a 40 de ani de la înființarea Laboratoa relor Zonale de
Restaurare și Conserv are din Româ nia, ce a inclus V ernisajul Expoziției omagiale IA ȘI 2015 –

Patru decenii de implicare instituțională în conservarea și restaurarea patrimoniului
național și Masa rotundă cu tema Conservarea Patrimoniului și Interdisciplinaritatea în
domeniu: de la teorie la practică. Tipărirea catalogului expoziție, v olum omagial 1975-2015.
Suma alocată: 3 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
8.
Editura JUNIMEA în parteneria t cu Societatea Culturală „JUNIMEA ”90”, Direcţia Judeţeană
pentru C ultură Iași - editarea volumului „C hemarea istoriei. Un an de răspâ ntie în România
postcom unistă” de A lexandru Zub, personalitate distinctă și reprezentativ ă a culturii ieșe ne.
Volumul este înscris în lucrările de specialitate, dedicate patrimoniului, incluse în Proiectul „Iași
– C apitală Europeană a Culturii”. Lucra rea este importantă pentru istoria locurilor şi a
patrimoniului Iașilor și al Moldovei.
Suma alocată: 3 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
9.
1-4 octombrie 2015, C omplexul Muzeal Naţional „Moldov a” Iaşi şi Institutul Naţional al
Monumentelor Istorice, sub egida Ministe rului C ulturii şi Patrimoniului Naţional, în parteneriat cu
Direcţia Judeţea nă pentru Cultură Iaşi, a organizat Simpozionul Naţional „Monumentul – Tradiţie
şi v iitor”, ajuns la e diţia a XVII-a. Simpozionul constituie un reper însemnat în calendarul
specialiştilor din domeniile cercetări, conserv ării şi restaurării monumentelor istorice.
Suma alocată: 10.000 Ron, din v eniturile proprii ale instituţiei
10 .
Biserica « Duminica Tuturor Sfinților – Pocreaca », datând din anul 1853, este înscrisă în Lista
Monumentelor Istorice la poziţia nr.1454, cod IS-II-m-B-04220 - Direcţia Judeţea nă pentru
Cultură Iași a susținut rea lizarea proiectului faza D.A .L.I., Restaurarea, consolidarea
Bisericii cu Hramul „Duminica T uturor Sfinților” Pocreaca.
Suma alocată: 15.000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
Acţiuni patrimoniul imaterial
1.
27 – 29 ma rtie 2015 - Muzeul Etnografic al Moldov ei din cadrul C omplexului Muzeal Naţional
„Moldov a” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru C ultură Iași – cea de a XV -a ediţie a
manifestării interactiv e „Ouă încondeiate” ev eniment de prestigiu, intrat deja în conştiinţa
ieşenilor.
Suma alocată: 3 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
2.
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15 - 17 mai 2015 - Muzeul Etnograf ic al Moldovei din cadrul C omplexului Muzeal Naţional
„Moldov a” în parteneriat cu Direcţia Judeţea nă pentru C ultură Iași - a XVI-a ediţie a Târgului
Meşterilor Populari. Este unul dintre cele mai importante ev enimente din Moldov a care
vizează promovarea patrimoniului imaterial şi are ca particularitate demonstraţiile meşte rilor ce
dezv ăluie publicului la rg tehnicile şi modalităţile a rhaice de lucru.
Manifestarea s-a desfășurat pe pietonalul „Ștefan cel Mare” fiind astfel pusă în v aloare zona
istorică cunoscută sub de numirea „Centru Istoric şi C urtea Domnească” ( cod L.M.I.: IS-I-s-A 03504)
Suma alocată: 5 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
3.
26 - 28 iunie 2015 - C onsiliul Judeţean Iaşi şi C entrul Jude ţean pe ntru C onserv area şi
Promov area Culturii Tradiţionale Iaşi în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru C ultură Iași ediţia a XXXIII-a a Târgului de C eramică Tradiţională „C ucuteni – 5000”, manifestare care a
dev enit în ultimii ani cel mai important ev eniment al ceramicii tradiţionale din România şi care
reuneşte meşteri populari din cele mai importante centre de olărit din ţară, Republica Moldov a
și Ucraina. Scopul manifestă rii îl constituie cunoaşte rea şi v alorificarea ace stui important
domeniu al patrimoniului cultural, avându-se în vedere, totodată, ev idenţiera particularităţilor
stilistice şi morfologice ale meşteşugului.
Suma alocată: 4 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
Acţiuni patrimoniul imobil
1.
7 octombrie – 20 noiembrie 2015 - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul
Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași în pa rteneriat cu Dire cţia J udeţeană pentru C ultură
Iași - expoziția „Memoria patrimoniului industrial. A telierele C.F .R. Nicolina”, ev eniment de
amploare, ce a făcut parte din seria de manifestă ri muzeale de dicate împlinirii a 60 de ani de la
înfiinața rea muzeului. Expoziția a v izat promov area patrimoniului industrial apa raținând celei
mai importa nte companii de utilaje din România și a v enit în sprijinul procedurii de clasare a
obiectiv elor nedemolate și propuse de a fi înscrise în lista monumentelor istorice.
Suma alocată: 1 .000 RON, din v eniturile proprii ale instituţiei
Diverse
1.
23 ianuarie -20 februarie 2015, C omplexul Muzeal Național „Moldov a” Iași în parteneriat cu
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi, a organizat cu ocazia împlinirii a 156 de ani de la „Mica
Unire” expoziția Unirea Principatelor Române – de la idee la faptă.
50 de cataloage sintetice ale acestei expoziții
2.
8 martie -15 aprilie 2015, Complexul Muzeal Național „Moldov a” Iași în parteneriat cu Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Iaşi, a organizat expoziția intitulată Cucoane, coafuri și smacuri.
Intenția orga nizatorilor a fost aceea de a realiza o reconstituire a univ ersului feminin din a
doaua jumătate a secolului a XIX-lea. Manifestările a u fost gă zduite de Muzeul Unirii.
40 de afișe, 150 invitații tip flyer, 50 broșuri-program.
3.
27-28 ma rtie 2015, Departamentul de Studii Francofone al Facultății de Lite re a Univ ersității „A l.
I. C uza” Iași în parteneria t cu Dire cţia Judeţeană pentru C ultură Iaşi, a organizat C olocv iul
interna țional al F rancofoniei.
50 de DVD-uri „Memoria Iașului” , editarea a 50 de hărți cu obiectivele turistice și
culturale ale orașului Iași, personalizate cu num ele Colocviului, în limba franceză.
4.
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23-25 aprilie 2015, Rev ista „C onv orbiri lite rare” în parte neriat cu Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Iaşi, a organizat proie ctul cultural „Zilele Revistei Convorbiri Literare ”, ediția a XIX
–a, care a cuprins o se rie de manifestări în cadrul cărora a fost preze ntat patrimoniul
repreze ntat de arhite ctura religioasă.
Suma alocată: 1 .000 Ron, din v eniturile proprii ale instituţie
5.
25-26 iunie 2015, Institutul de Filologie Română „A . Philippide” din cadrul Academiei Române,
Filiala Iași în parteneriat cu Direcţia Judeţea nă pentru Cultură Iaşi, a organizat un atelie r etnodidactic, cu titlul Cum și de ce poate fi predat folclorul. Manifesta rea a v izat promovarea
patrimoniului cultural ima terial și perpetuarea identităţii culturale româneşti.
30 de mape A4 din carton color, 30 de invitații-program, 30 de invitații simple, 15
afișe color A3
6.
24-26 iunie 2015, Institutul Național de Inventică Iași în parte neriat cu Direcţia J udeţeană
pentru C ultură Iaşi, a organizat Salonul Inte rnațional al Invențiilor, C ercetării, Inov ării și
Transferului Tehnologic, INVENTICA 2015, a XIX ediție. Manifestarea s-a desfășurat în A ula
Univ ersității Tehnice „Ghe. A sachi” Iași și în Aula Magna a Univ ersității „A l.I.C uza” Iași,
monument istoric (IS-II-m-B-03783). fiind astfel un bun prilej de a pune în v aloare edificiul
monument cu o deosebită încărcătură istorică, ca re asigură pă stra rea memoriei culturale.
150 CD-uri în carcase, a volumului cu lucrările manifestării; harta m onumentelor
istorice din Iași – 100 buc;. DVD de prezentare monum ente istorice – 100 buc.; afișe
A3 – 20 buc.; afișe expoziție – 20 buc.; mape 100 buc.; postere A3 – 20 buc.;
buletinul salonului A3 – 3 numere x60 ex. (4pag.).
7.
Asociația „Maria” în parteneriat cu Direcţia Jude ţeană pentru C ultură Iaşi - expoziția
permanentă intitulată „Batem fierul la C onac! 2015”, care are un caracter cumulativ, prezentând
toate activitățile cuprinse în cele 8 e diții ale workshopului de la Țibăne ști. Expoziție desfă șurată
în incinta conacului Petre P. Carp din Țibănești, clădire monument istoric înscris în Lista
Monumentelor Istorice.
3 afișe în câte 5 exem plare, format A3 ; 15 m ape; Hărți și dvd-uri de prezentare a
monum entelor em blem atice ale Iașului; 80 de fotografii A3 în câte 2 exem plare;
Pliante, 50 exemplare.
8.
Asociația „O rbis Tertius/A Treia Lume” în pa rtene riat cu Direcţia Judeţeană pentru C ultură Iaşi 30-31 octombrie 2015, conferința interdisciplinară intitulată „Este România atfel? A vatarurile
excepționalismului românesc”. Manifestare găzduită de Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu,
monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice la poziția 1098. Au participat importanți
oameni de cultură din Iași, București și Timișoara.
10 afișe format A3; 50 afișe format A4 ; 50 m ape; 50 hărți de prezentare a
monum entelor em blem atice ale Iașului; 30 DVD-uri Iași T he Mem ory of T ime; s-au
alocat următoarelor volum e, aflate în inventarul instituției:30 albume Iașii în 78 de
ilustrații adnotate; 30 reviste Dacia Literară Nr.1; 30 reviste Dacia Literară Nr.2; 30
reviste Dacia Literară Nr.3 .
9.
Casa de Cultură a Studenților în pa rteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru C ultură Iaşi – 11-13
decembrie 2015, Zilele „Dan Merișca”, ediția a XV II-a.
50 de mape, 50 de afișe A4 , 50 de program e, 15 afișe A3, 5 afișe A3 cu fotografia lui
Dan Merișca.
Docum entaţii de urbanism înregistrate şi analizate de D.J.C.
conform com petenţelor
NR.

NR. AVIZE
FAVORABILE

NR. RĂSPUNSURI
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NR. TOTAL
PETIŢII

CRT.

ELIBERATE

10

284

32

316

Docum entaţii înregistrate şi analizate de D.J.C. în vederea eliberării avizului specific
conform Legii nr. 17/2 014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

NR.
CRT.

11

NR. AVIZE
SPECIFICE
FAVORABILE
ELIBERATE
805

NR. AVIZE SPECIFICE
NEGATIVE
ELIBERATE

NR. TOTAL
PETIŢII

-

805

Certificate de export pentru bunuri culturale mobile eliberate conform Legii nr. 182
din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional m obil

NR.
CRT.
12

NR.
CERTIFICATE
EXPORT
DEFINITIV
244

NR. CERTIFICATE EXPORT
T EMPORAR

NR. TOTAL
CERTIFICATE
EXPORT

9

253

Documentaţii de urbanism analizate în ca drul C omisiei Zonale a M onume ntelor Istorice
(O rdinul Ministrului C ulturii Nr. 2678 din 20. 10.2014, Ordinul Ministrului C ulturii Nr. 2331
din 20. 05.2015)
C.Z.M.I.
ŞEDINŢE
11

NUMĂR
SUBIECTE
DISCUTATE

DOCUMENTAŢII ANALIZATE
din care:
AVIZE
AMA NATE/
FAVORABILE
RESPINSE
192
210

402 (inclusiv
clasări şi
declasări)

BACĂ U
12

6

6
GALAȚI

40

17

23
VASLUI

59

36

23
VRANCEA

51

28

23
IAŞI

240

105

135
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Resposabilități și acțiuni realizate în domeniul cultural de către instituțiile subordate
Consiliului Județean Iași
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI”
Biblioteca Jude ţeană Gh.Asachi este o instituţie culturală care constituie, organizează,
conserv ă, dezv oltă, prelucrează şi v alorifică ştiinţific colecţii de documente, cu caracte r
enciclopedic. Instituţia oferă comunităţii ie şene se rv icii de informare, documenta re, lectură,
instruire şi de zv oltare personală /orienta re profesională, activ ităţi de petrecere a timpului liber,
de educaţie şi com unicare.
1. Proiecte, programe şi publicaţii proprii
Activ ităţi în cadrul programelor şi proie ctelor

Participanţi

489

18.382

C elor 489 de activ ităţi cu public li s-au adaugat 58 e xpoziţii de ca rte, 11 e xpoziţii de
desene şi proiecte ca re au av ut ca public utilizatorii online (O carte pe zi - 240 de v olume, O
operă de artă pe săptămână - 20 de tablouri, E-pub, mobi - 6 v olume sau cel de media,
prin Dialoguri culturale - 2 emisiuni^. Până la finalul anului 2015, din tota lul de 27 de
proiecte incluse în Planul de Management au fost dema rate sau continuate 25, la ca re se
adaugă şi altele organizate în parteneriat cu alte instituţii de cultură sau de înv ăţământ, ONG
etc. Granturi atra se: Literatura pentru copii: între joc şi educaţie din F estiv alului
Internaţiona l al Educaţiei FIE 2015, cu finanţare de la Primăria Municipiului Iaşi: 7.590 lei
(reprezentâ nd un procent de 40% din v aloarea totală a proiectului). American C orner: 12.500 $
(finanţare de la A mbasada SUA ).
Revista de bibliote conomie şi de cercetări interdisciplinare Asachiana, v olumul 2-3,
2014-2015, editată de Biblioteca J udeţeană Iaşi a fost lansată în cadrul F estiv alului
„Teodorenii”. Contributorii prov in atât din rândul personalului de spe cialitate al bibliotecii, dar şi
din mediul universitar şi pre univ ersitar (cadre didactice, doctoranzi etc. ).
Winter Wonderland - rev istă anuală conţinâ nd lucră rile premiate ale celei de-a VI-a
ediţii a Concursului de creaţie literară în limba engleză Winte r Wonderland, organizat de
Compartimentul A merican Corner, Editura Bibliotecii Judeţene „Gh. A sachi”, Iaşi, 2015, 84 p.,
ISSN 2458-0287.
2. Dezv oltarea colecţiilor şi prelucrarea documentelor
2.1 C ompletarea, dezv oltarea şi prelucrarea colecţiilor

În anul 2015, fondul de carte al bibliotecii s-a îmbogăţit cu un număr total de 15.986
documente, intra te în patrimoniul bibliote cii conform datelor de mai jos.
Documente achiziţionate Donaţii
12.771 u.b.

2963 u.b.

Depozit legal

Total 2015

961 u.b.

16.695 u.b.

In 2015 au fost prelucrate biblioteconomie 28.960 documente, pe două direcţii principale:
achiziţii/donaţii/de pozit legal şi ba za retro.
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Achiziţii/Donaţii/Depozit legal

Baza retro

16.695

12.265

Tot în 2015 a fost demarată o cerce tare ştiinţifică care presupune studie rea unor
documente v echi din colecţiile bibliotecii: cărţi de medievistică, mitologie, legende populare,
istoria culturii) priv ind începuturile Municipiului Iaşi şi ale fixării, în se colul XIX, a unui climat
propice pentru începuturile litera turii române m oderne.
2.2 Digitizarea cărţilor şi pe riodicelor v echi/discuri de v inil

începând din luna octombrie 2015, odată cu achiziţionarea unui sca nner Bookeye 4,
a fost demarată digitizarea documentelor vechi: de la formatul IV 779 - IV 796, din care au
rezultat 3255 fişie re imagine (jpg) şi 40 discuri de v inil, din care au rezultat 561 fişiere
format audio MP3 şi 144 f işiere imagine (jpg) reprezentând copertele albumelor şi te xtele
care le însoţesc.
2.3 Departament Bibliografic/Informa ţii comunitare

Au fost fişate periodicele curente intrate în cole cţiile bibliotecii şi au fost
elaborate lucrări bibliografice ca: Literatura română (2005-2013); Anuarul
bibliografic al judeţului Iaşi : 2012; Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi : 2013;
Sumarul revistei Dacia Literară (19902009).
Accesări catalog online

vizitatori unici: 44.732
vizite: 60.261 pa gini:
1.23 7.6 86 accesări:
2.39 0.9 87

Referinţe/

Sesiuni

Inform aţii

Inform aţii

îm prum ut

Bibliografii

OPAC

diverse

comunitare

interbibliotecar

534 referinţe 21 vizitatori
bibliografii
unici: 2238
pagini:
4808 59
total
accesări:
5421 81

întreabă
bibliotecarul 129 întrebări

3. Relaţiile cu publicul
3.1 Dinamica utilizatorilor a ctiv i
Sediul centra l
F iliale
Total (u.a)
6700
6489
13189

Frecvenţa
Centrul de informa re
American C orner
Săli (artă, lectură,
periodice)
Adulţi
Copii
Filiale
Puncte de împrumut
Centre Internet
TO TAL

2015
1.127
3.102
28.747
33.152
12.296
74.844
4.075
17.334
174.677
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1413

44

3.2 Frecv enţa v izitelor la bibliotecă înregistrată în decursul anului 2015.
*Observ aţie: frecv enţa a fost calculată fă ră a se ţine seama de numă rul participanţilor la
programe le culturale
3.3 Comunicarea cole cţiilor către public:
Locaţie
Documente
American C orner
4.666
Săli (artă, lectură, pe riodice)
45.179
Adulţi
47.158
Copii
27.084
Filiale
91.247
Puncte de împrumut
6.938
TO TAL
222.272

3.4 Centrele de acces gratuit la Interne t
Locaţie
Utilizatori
Sediul centra l
5.248
Filiale
12.086
Total
17.334

4. O rganizarea, conse rvarea şi gestiona rea colecţiilor

O rganizare - în cursul anului 2015, a fost înfiinţată o nouă filială a
bibliotecii, în cartierul Frumoasa. A ceastă acţiune a presupus amenajarea şi
organiza rea spaţiului închiriat atât din punct de v edere administrativ cât şi
biblioteconomic (repa raţii, achiziţii/dotări, organizarea cole cţiei de documente,de
8570 u.b).
C onserv are - au fost desprăfuite toate colecţiile de documente ce aparţin
bibliotecii şi a nume: colecţia de ca rte v eche şi de patrimoniu, colecţia de bază,
periodice, artă, colecţii cu a cces liber la raft.
Gestionare - s-a u efectuat verifică ri ge stiona re ale colecţiilor de documente
aparţinâ nd Depozitului Central (253.753 u.b) şi a C ompartimentului American
C orner (4453 u.b.).
5. A ctiv itatea metodică
Pe parcursul anului 2015, coordonarea activităţii bibliotecilor publice din
judeţul Iaşi a fost realizată prin depla sări pe riodice ale specia liştilor la bibliotecile
publice, pentru îndruma rea profe sională ale celor 93 de biblioteci publice şi filia le
aparţinâ nd judeţului Iaşi, conform C alendarului deplasă rilor elaborat de C omisie şi
a fost întocmit Regulamentul de orga nizare şi funcţionare a comisiei împreună cu
anexele. S-au efectuat 6 depla sări în judeţ, însemnând 6 centre metodice, la care
au participat bibliotecarii comunali din zonele respe ctiv e.
6. Dinamica şi perfecţionarea pe rsonalului
În anul 2015, un numă r de 43 angajaţi ai Bibliotecii Judeţene Iaşi au
participat la cursuri de forma re şi/sa u de perfecţionare. A u fost organizate
concursuri pentru ocuparea a două posturi de conducere şi a şapte posturi de
execuţie, au încetat zece contra cte de m uncă, a promov at un sala riat şi au fost
transformate cinci posturi.
7. V izibilitatea bibliotecii în comunitate
F actorii importa nţi în creşterea v izibilităţii Bibliotecii Judeţene „Gh. A sachi”
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în decursul anului 2015 au fost rela ţia strânsă cu mass me dia (74 de a pariţii
tv/radio) şi de prezentare a activ ităţii bibliotecii pe canale le de comunicare online
(site şi reţele de socia lizare ).
A u fost distribuite 4300 materia le de promov are (fluturaşi, fly ere, semne de
carte etc.) cuprinzând informaţii a ctualizate despre oferta culturală şi se rv iciile
bibliotecii.
Proiectul bjiasi.ro din Planul de Management, ce presupune modernizarea
şi eficientizarea site-ului bibliotecii, a f ost lansat la începutul anului 2014 şi pe tot
parcursul anului 2015 au f ost postate 602 de articole. A fost realizat şi un site
dedicat F estiv alului „Teodorenii” care cuprinde 110 articole. Anul 2015 a ma rcat o
evoluţie în ceea ce priveşte reflectarea în pre sa scrisă a activ ităţii bibliotecii
datorată une i comunicări consecv ente, interesul mass-me dia fiind în mod ev ident
captat şi de div ersifica rea oferte i culturale a Bibliote cii. Cele 142 de comunicate de
presă trimise a u gene rat 169 de articole în presa scrisă, 747 în cea online şi 74 de
apariţii în emisiuni tv/radio.
Execuţie buge tară
(mii lei)
Total
I. Buget din subv enţii
Secţiunea de funcţionare
Titlul I - C heltuieli de personal
Titlul II - Bunuri si servicii
Secţiunea de dezvoltare
C heltuieli de capital
II. Buget din v enituri proprii
Secţiunea de funcţionare
C od indicator 37.10.01 - Donatii si
sponsoriza
ri 33.10.50 - A lte v enituri
C
od indicator
din
prestari de serv icii
C od indicator 37.10.50 - A lte
ruri
vtransfe
oluntare

5.005,86
4.968,93
4.718,15
3.426,55
1.291,60
250,78
250,78
36,93
36,93
1,10
7,40
27,96

C od indicator 36.10.50 - A lte v enituri 0,47

8. Situaţia economico-financiară

In anul 2015, Biblioteca „Gh. A sachi” a beneficiat de o finanţare în v aloare de
5.005,86 mii lei, din care (99,26%) reprezintă subvenţia alocată de CJ, iar 36,93
mii lei (0,74% ) sunt v eniturile proprii. Donaţiile din anul 2015 (cărţi, periodice,
echipamente, materiale ) au fost în v aloare de 36,10 mii lei.

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI

IA NUA RIE

1 - 31 ianua rie 2015 - Muzeul „Vasile Pogor”, Expoziţia „Tradiţii revizitate” (curatori: C orina
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Mocanu Irimiţă, O ana Melinte).
1 ianua rie - 28 februa rie 2015 - Muzeul „Mihai C odreanu”, Expoziţia „Memoria Vilei Sonet”
(curator: Beatrice Panţiru).
5 ianuarie - 31 ma rtie 2015 - Realizarea site-ului Editurii Muzeelor Literare www.emliasi.ro (administra tor: Florin Lă zărescu).
7 ianua rie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 10. Inv itat: A na Săndulescu.
15 ianuarie - 28 februa rie 2015 - Muzeul Brăilei, Expoziţia „Ediţii Eminescu” (curatori:
Corina Mocanu-Irimiţă, A nca-Maria Buzea).
14 ianuarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 11. Inv itat: Mădălina Ionela Grosu.
15 ianuarie 2015 - Muzeul „Mihai Eminescu”, Eminescu 165. Ev enimentele dedicate poetului
Mihai Eminescu.
21 ianuarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Şedinţa inaugurală a Cenaclului Phoenix
(program pe dagogic).
21 ianuarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 12. Inv itaţi: Ştefan Diaconu şi Ştefan Manoilescu.
22 ianuarie 2015 - TV R Iaşi, Prezentarea filmului documentar „Zidul lui J.O.”. Invitaţi:
Emil Brumaru, Doris Mironescu, Matei Bejenaru, Dan Lungu şi F lorin Lă zărescu.
28 ianuarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 13. Inv itat: Matei Hutopilă.
29 ianuarie - 19 aprilie 2015 - Muzeul „Ion C reangă”, Concursul Naţional „Ion Creangă” de
creaţie literară - POVEŞTI, ediţia a XXIII-a.

FEBRUARIE

4 februa rie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 14. Inv itat: A lexandra Conuţ.
4 februarie - 7 aprilie 2015 - Programul de burse şi rezidenţe de cercetare ştiinţifică

privind istoria şi viaţa culturală a Iaşiului, ediţia a II-a.
8-12 februarie 2015 - Ierusalim (Israel), Participare la Târgul Internaţional de Carte
de la Ierusalim, ediţia a 27-a.
11 februarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 15. Inv itat: A lexandru Nemţanu.
12 februarie 2015 - Muzeul „O tilia Cazimir”, „A casă la Duduia Otilia...”. Ev eniment cultura l
dedicat poetei O tilia C azimir.
13 februarie - 31 iulie 2015 - Şcoala de bune maniere literare, ediţia a III-a. Cursuri de
scrie re crea tiv ă.
18 februarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 16. Inv itat: Daniel Dobircianu.
24 februarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, De Dragobete. Dans, cântec şi poezie (progra m
pedagogic), organizat în pa rteneriat cu Liceul Teoretic „A U. C uza” Iaşi.
25 februarie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 17. Inv itat: Nicoleta Popa.
27 februarie - 4 martie 2015 - Muzeul „Ion C reangă”, Festivalul de Literatură pentru Copii
„Ion Creangă”, ediţia a V -a, Târgu Neamţ, Iaşi, Chişinău (Republica Moldov a).

MARTIE

1 martie 2015 - Veneţia (Italia), Lansarea nr. 11-12, noiembrie-decembrie, 2014 a
revistei „Dacia literară”, în cadrul ev enimentului „Primăveri la Venezia”, organizat în
partene riat cu A sociaţia „Romeni&Moldav i InVeneto” şi Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani.
1 martie 2015 - Muzeul „Ion Creangă”, Programul cultural „Mărţişoare la Bojdeucă”,
ediţia a XIV -a.
1 martie 2015 - Muzeul „Ion C reangă”, deschiderea Librăriei de la Bojdeucă.
I martie - 30 mai 2015 - Muzeul „Mihai C odreanu”, Expoziţia „Elzevirefranţuzeşti” din
342

Colecţia Mihai Codreanu (curator: Beatrice Panţiru).
4 martie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 18. Invitat: Ioan Răducea.
II martie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 19. Inv itat: A na Stătescu.
11-15 martie 2015 - Iaşi, PA LAS Mall, Participare la Târgul de carte, artă şi muzică
LIBREX, ediţia a XXIII-a.
13 martie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Lansare de carte: „Florin Zamfirescu, făcătorul de
gazete”. Invitaţi: Nicolae Dascălu, Daniel C ondurache şi Alexandru Lăzescu. Ev eniment
organiza t în parteneriat cu Ziarul „Lumina”, „Ziarul de Iaşi” şi Editura Trinita s Iaşi.

14 martie 2015 - Iaşi, PA LAS Mall, Proiecţia filmului documentar „Zidul lui J.O . ”. Invitaţi:

Emil Brumaru, Matei Bejenaru şi Dan Lungu.

15 martie 2015 - Iaşi, PALAS Mall, Restituiri la Editura M uzeelor Literare. Lansarea

volumele Jurnal de Iacob Negruzzi şi Radu de Mite Kremnitz, prezenta te de Doris Mironescu şi
Călin C iobotari.
18 martie 2015 - Muzeul „Mihai C odreanu”, Ion Creangă — un mărţişor al românilor
(program pe dagogic), organizat în parteneriat cu Şcoala „Mihai Codreanu” Iaşi.
18 martie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 20. Inv itat: Ştefan Manoilescu.
20 martie 2015 - Muzeul „G. Topîrceanu”, „Baladă pentru chiriaşul grăbit”, ediţia a V -a.
Ev eniment dedicat poetului G. Topîrcea nu. Inv itaţi: Indira Spătaru, Horia Zilie ru, Mandache
Leucov , Valentin Talpalaru, Nicolae Busuioc, Emilian Marcu. Ev eniment organizat în parte neriat
cu Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Scriitorilor - filiala Iaşi şi C asa de Cultură „Mihai Ursachi”
a Municipiului Iaşi.
20 martie - 3 aprilie 2015 - Paris (F ranţa), Expoziţia „Artişti români pe scenele europene,
artişti europeni pe scenele româneşti”, eveniment organizat în cadrul F estiv alului
european „l’Europe des Theâtres”, în parteneriat cu Institutul Cultural Român Paris şi Maison
d’Europe et d’Orient (curator: Laura Terente).
20-23 martie 2015 - Paris (Franţa ), Participare la Salonul de Carte de la Paris (Salon du
Liv re de Paris).
21 martie 2015 - Ipoteşti (Botoşani), Ziua M ondială a Poeziei, eveniment organizat în
partene riat cu Memorialul Ipoteşti - C entrul Naţional de Studii Mihai Eminescu şi A sociaţia
„Romeni&Moldav i InV eneto”.
23 martie - 31 octombrie 2015 - Iaşi, Ipoteşti, V atra Dornei, Brăila, Rezidenţe FILIT pentru
traducători străini, ediţia a II-a.
23 martie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, „Ziua mondială a poeziei” (program pedagogic),
organiza t în parteneriat cu Colegiul de A rtă „Octav Băncilă” Iaşi.
25 martie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 21. Inv itat: A lexandru Suman.

28 martie 2015 - Muzeul „Vasile Pogor”, Prelegerea „A devărul ca eveniment. O
lectură scenică a textului sacru”. Invitat: A ndras Visky.
28 martie 2015 - Muze ul „Mihai Codreanu”, Colocviul „M uzeul mileniului trei”. Invitat: lect.
univ . dr. Ana Raluca C hiosa.
30 martie - 2 aprilie 2015 - Bologna (Italia ), Participare la T ârgul Internaţional de Carte
pentru Copii de la Bologna (Fiera del libro per ragazzi).

APRILIE
1 aprilie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IlI-a,
şedinţa nr. 22. Invitat: Lucian Zup.
4 aprilie - 23 septembrie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Expoziţia „Grafism” (curatori: C orina
Mocanu Irimiţă, O ana Melinte).
5 aprilie 2015 - Muzeul „Mihai Eminescu”, C olecţia „Istoria teatrului românesc”, File de teatru

(program pe dagogic), organizat în parteneriat cu Teatrul de copii „Înşiră-te mărgăritare” al
Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi şi Trupa de dans „A sterisc” a Clubului CF R.
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6-10 aprilie 2015 - Săptămâna „Şcoala altfel” (program pedagogic).
8 aprilie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 23. Inv itat: Bogdan Moisa.
10-11 aprilie 2015 - Paris (F ranţa ), Participare la Salonul de Carte al Balcanilor de la
Paris, ediţia a V -a (Salon du Liv re des Balkans).
10 aprilie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, T eatru în limba germană (program pedagogic).
17 aprilie 2015 - 31 de cembrie 2015 - Parcul Casei Pogor, Biblioteca din Parcul Lecturii.
19 aprilie 2015 - Muzeul „Ion Creangă”, C oncursul Naţional „Ion C reangă” de creaţie lite rară POVEŞTI, ediţia a XXIII-a, festivitatea de premiere.
22 aprilie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 24. Inv itat: A lex Marinescu.
23 aprilie 2015 - Muzeul „Vasile Pogor”, Ziua Internaţională a Cărţii şi a drepturilor de
autor. Deschiderea Librărie i din Casa Pogor şi lansarea v olumului semna t de Petru Negură,

Nici eroi, nici trădători. Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică în epoca stalinistă.
Au prezentat Liv iu A ntonesei, Mihai Dinu Gheorghiu, A ndrei Cuşco, Ovidiu Buruiană, F lav ius
Solomon.

23-26 aprilie 2015 - Budapesta (Ungaria), Participare la Festivalul Internaţional al
Cărţii de la Budapesta, ediţia a XXII-a.
25 aprilie - 30 mai 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Campionatul interliceal de cultură
generală şi logică (program pedagogic), organizat în parteneriat cu Q uiz Iaşi.
29 aprilie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 25. Inv itat: C onstantin Ilaş.
27 aprilie - 31 octombrie 2015 - Iaşi, Ipoteşti, Rezidenţe FILITpentru scriitori români.
29 aprilie 2015 - Muzeul „Mihai Eminescu”, conferinţa „Toţi copiii au dreptul la educaţie
de calitate, organizată în pa rteneriat cu A sociaţia „Generaţia Viitorului” din Iaşi şi cu C entrul
European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (C EDCD).

MAI
2 mai - 31 decembrie 2015, „Şcoala voinicilor” (program pedagogic), organizat în
partene riat cu Şcoala de C omunicare.

4-8 mai 2015 - Istanbul (T urcia), Participare la Festivalul de literatură Tanpinar de
la Istanbul.
6 mai 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr.
26. Inv itat: A na Stătescu.
7
mai 2015 - Muzeul „George Topîrceanu”, „Rapsodii în Top”, ediţia a XII-a.
8 mai 2015 - Muzeul „Mihail Sadov eanu”, Sărbătoarea liliacului, ediţia a XXIV -a.

8 mai - 30 septembrie 2015 - Muzeul „Mihail Sadov eanu”, Expoziţia „De la Sadoveanu...,
Pentru Sadoveanu” (curator: Lă crămioara Balint).
13 mai 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr.
27. Inv itat: A lexandru Nemţanu.

14-18 mai 2015 - Torino (Italia), Participare la Salonul Internaţional de Carte de la
Torino, ediţia a XXVIII-a.
16 mai
Muzeul
Muzeul
„V asile

2015 - Muzeul „V asile Pogor”; Muzeul „Mihail Sadov eanu”; Muzeul „Mihai C odreanu”;
„Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”; Muzeul „Otilia C azimir”; Muzeul „G. Topîrceanu”;
„Mihai Eminescu”; Colecţia „Istoria teatrului românesc”; Muzeul „Ion C reangă”; Muzeul
Alecsandri” din Mirce şti; Muzeul „C onstantin Negruzzi” din Hermeziu, Noaptea
Europeană a M uzeelor, ediţia a Xl-a.
16 mai 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Spectacol muzical-coregraficgică, organizat în
partene riat cu C olegiul Naţiona l de A rtă „Octav Băncilă” Iaşi.
19 mai - 8 septem brie 2015 - Iaşi, Ipoteşti, Atelierele FILIT pentru traducători.
20 mai 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,

şedinţa nr.
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28. Inv itat: Ştefan Manoilescu.

27 mai 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr.
29. Inv itat: Ioana Grecu.

29-31 mai 2015 - Parcul Lecturii, Galeriile „Pod-Pogor”, Muzeul „V asile Pogor”, Şotron. Târg

de cărţi, jocuri şi distracţii, ediţia a II-a.
31 mai 2015 - Muzeul „Constantin Negruzzi” Hermeziu, A casă la familia Negruzzi.

IUNIE
3 iunie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr.
30. Inv itat: A lexandru Suman.

8 iunie - 30 septembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Clubul muzical „Oblivion” (program
pedagogic).

10 iunie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a III-a,
şedinţa nr. 31 —şedinţa de închidere.
10-11 iunie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Muzeul „C onstantin Negruzzi” Hermeziu,
Simpozionul „Istorie, cultură, patrimoniu”, ediţia a V III-a.
10 iunie - 15 septembrie 2015 - Muzeul „Mihai C odreanu”, Expoziţia „M on Panache”
(curator: Beatrice Panţiru).
12-14 iunie 2015 - Parcul Le cturii, Street Delivery 3, organizat în partene riat cu F undaţia
Cărtureşti şi Ordinul A rhitecţilor.
14 iunie 2015 - Muzeul „Mihai Eminescu”, Duminica lui Eminescu.
14 iunie 2015 - Muzeul „Mihai Eminescu”, Deschiderea Librăriei de Poezie.
14 iunie 2015 - Muzeul „Ion C reangă”, Târg de cireşe la Bojdeuca lui Ion Creangă, ediţia
a II-a.
15 iunie - 15 decembrie 2015 - „Studenţii de azi, profesioniştii de mâine” (program
pedagogic), realizat în colaborare cu Univ ersitatea „Alexandru Ioan C uza” din Iaşi, iniţiat de
Univ ersitatea de V est din Timişoara.
24 iunie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Lansare de carte: „Creangaprin Creangă”, semnat
de Radu Părpăuţă. Inv itaţi: Bogdan Creţu şi Doris Mirone scu.
24 iunie - 3 iulie 2015 - „M uzeografia-experiment, profesie, pasiune” (program
pedagogic), organizat în pa rteneriat cu Univ ersitatea „Alexandru Ioan C uza” Iaşi.
28 iunie 2015 - Muzeul „V asile Alecsandri” Mirceşti, La conacul lui A lecsandri, ediţia a VIIIa.
29 iunie - 1 august 2015 - Muzeul „Ion Creangă”, Şcoala de vară de la Bojdeucă (program
pedagogic), organizat în pa rteneriat cu Rev ista „Glare” şi „Şcoala V oinicilor”.

IULIE
15 iulie - 1 octom brie 2015 - C olecţia „Istoria teatrului românesc”, Expoziţia „Vicii şi delicii”
(curatori: Laura Tere nte, C orina Mocanu Irimiţă, Oana Melinte).
20 iulie - 28 august 2015 - Şcoala de vară pentru copiii cu dizabilităţi „M âini iscusite”
(program pe dagogic), organizat în parteneriat cu Asociaţia „Generaţia V iitorului” Iaşi.

AUGUST

20 august - 31 decembrie 2015 - Memorii pentru comunitate, proiect organizat în
colaborare cu Asociaţia „Patrimoniu pe ntru comunitate” Iaşi.
26 august - 26 septem brie 2015 - C hişinău (Republica Moldov a), Expoziţia „Vasile
Alecsandri, poet şi diplomat al Unirii Principatelor Române”, organizată în parte neriat
cu Institutului C ultural Român „Mihai Eminescu” C hişinău.

SEPTEMBRIE
4-5 septembrie 2015 - Ipoteşti (jud. Botoşani), Simpozion consacrat traducerii literare,
ev eniment organizat în pa rteneriat cu Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai
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Eminescu.
15 septembrie - 22 octombrie 2015 - A licante (Spania), Expoziţia „Artişti români pe
scenele europene, artişti europeni pe scenele româneşti”, eveniment organizat în
partene riat cu Universitatea din A licante şi Museo de la Univ ersidad de Alicante (cura tor: Laura
Terente).
17 septembrie - 31 decembrie 2015 - Muzeul „Mihai Codreanu”, Expoziţia „ Onoare şi
distincţie” (curator: Beatrice Panţiru).
18 septembrie 2015 - M uzeul „Mihai Codreanu”, Deschiderea Centrului de
Fotografie Contemporană.

OCTOMBRIE
1 octom brie - 15 decem brie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Expoziţia „Stahi — tuşe de
penel” (curator: Andreea Tacu).
1 octom brie - 31 decembrie 2015 - C olecţia „Istoria Teatrului Românesc”, Expoziţia
„Poveştile unor traduceri” (curator: Laura Terente ).
1 octombrie - 31 de cembrie 2015 - Muzeul „George Topîrceanu”, Expoziţia „Topîrceanu —
univers fotografic” (curatori: Liv iu A petroaie, O ana Melinte, Anca Maria Buzea).
1 octombrie - 4 de cembrie 2015 - Muzeul „O tilia C azimir”, Expoziţia „ Otilia Cazimir în
ediţii de colecţie” (cura tor: Indira Spătaru).
1- 31 octombrie 2015 - Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, Expoziţia „Sacru pe lemn”
(curatori: O ana Melinte, C orina Mocanu Irimiţă, C amil Iercan).

4 octombrie 2015 - Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi
(FILIT ), ediţia a III-a.
2 octombrie 2015 - C otnari (jud. Iaşi), Inaugurarea M uzeului „Cezar Petrescu” (curatori:
Oana Melinte, C orina Mocanu Irimiţă, Iulian Pruteanu).
5 octombrie - 5 noiembrie 2015 - Muzeul „Mihail Sadoveanu”, Expoziţia „Baltagul 85”
2-

(curatori: Lăcrăm ioara Balint, O ana Melinte).

15 octombrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
IV-a, şedinţa nr.1 — şedinţa de deschidere.
22 octombrie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Prelecţiunile Junimii, şedinţa a XIX-a : „Filosofie
şi naţiune. Junimiştii între problema naţională şi gândirea occidentală ”. Prelector:
Cecile F olschweiller (INALCO, Paris).
22 octombrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 2. Invitat: Ştefan Manoilescu.
22 octombrie 2015 - Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Pe urmele mitropoliţilor
Moldovei, Varlaam şi Dosoftei” (program pe dagogic).
23 octombrie 2015 - Muzeul „Mihai Codreanu”, Amurg de toamnă, ediţia a IV -a.
29 octombrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 3. Invitat: Laura Tiron.
31 octombrie 2015 - Muzeul „Ion Creangă”, Dulciuri la Bojdeucă. Ev eniment organizat în
partene riat cu C amera Agricolă Judeţea nă Iaşi.

NOIEMBRIE
1 noiembrie 2015 - C olecţia „Istoria Teatrului Românesc”, piesa de teatru „Deschidem cartea
cu poveşti” (program pe dagogic), organizat în pa rteneriat cu Teatrul de copii „Înşiră-te
mărgărita re”.
5 noiembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 4. Invitat: Igor Ursenco.
5 noiembrie - 31 decem brie 2015 - Muzeul „Mihail Sadov eanu”, Expoziţia „T ăcerile lui
Sadoveanu” (curator: Lăcrăm ioara Balint).
5-6 noiembrie 2015 - Muzeul „Mihail Sadov eanu”, Zilele „Mihail Sadoveanu”.
6 noiembrie 2015 - Muzeul „Mihail Sadov eanu”, Concursul Naţional de Proză „Mihail
Sadoveanu”, ediţia a Vl-a.

7-10 noiembrie 2015 - Istanbul (T urcia), Participare la Târgul Internaţional de Carte
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de la Istanbul, ediţia a 34-a.
12 noiem brie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,

şedinţa nr. 5. Invitat: Ioan Răducea.

18 noiembrie 2015 - Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „M itropoliţi poeţi” (program
pedagogic), organizat în pa rtene riat cu Parohia Bohotin şi Lice ul „Lască r Rosetti” din
Răducăneni.
19 noiembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 6. Invitat: Bogdan Moisa.
25 noiembrie - 31 de cembrie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Expoziţia „Uliţa Teodorenilor”
(curatori: C orina Mocanu Irimiţă, O ana Melinte, Laura Terente ).
26 noiembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 7. Invitat: A ndrei Patraş.
26 noiembrie 2015 - Castellon de la Plana (Spania), Expoziţia „Artişti români pe scenele
europene, artişti europeni pe scenele româneşti”, eveniment organizat în cadrul re cepţiei
Consulatului României în Comunitatea V alenciană cu oca zia sărbă toririi Zile i Naţionale a
României.
27 noiembrie 2015 - Muzeul „Mihai C odreanu”, Concursul „Pe urmele lui Mihai
Codreanu”, ediţia a IV-a.

DECEMBRIE
3 decembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 8. Invitat: C onstantin Ilaş.
7 decembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, „T ransformazioni organiche”. Perfomance de
muzică şi a rtă contemporană, organizat în parteneria t cu A sociaţia „Romeni & Moldav i
InV eneto” / C entro Italiano „Leonardo Da V inci” din V eneţia, Italia.
10 decembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 9. Invitat: Laura Tiron.
11-31 de cembrie 2015 - Muzeul „Mihai Codreanu”, Expoziţia „Obie ctul lunii — Icoana Sf.
Spiridon” (curator: Beatrice Panţiru).
14 decembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Lansare de carte: „Războiul M ondial al
Fumătorilor”. Invitat: Marin Mălaicu-Hondrari. Ev eniment organizat în parte neriat cu revista
„A lecart” şi Editura Polirom Iaşi.
17 decembrie 2015 - Galeriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a IV-a,
şedinţa nr. 10. Inv itat: A na Stătescu.
15 decembrie - 31 decembrie 2015 - Muzeul „O tilia Cazimir”, Expoziţia „Pentru cei mici şi
mărişori... ” (curator: Indira Spătaru).
16 decembrie 2015 - 31 decembrie 2015 - Muzeul „V asile Pogor”, Expoziţia „M NLR Iaşi 25”
(curatori: C orina Mocanu irimiţă, O ana Melinte, Laura Terente, Anca Maria Buzea).
18-20 de cembrie 2015 - Istanbul (Turcia ), Expoziţia „ Copilăria părinţilor noştri”. (curatori:
Iulian Pruteanu, Corina Mocanu irimiţă), ev eniment organizat în parteneriat cu A sociaţia
„Patrimoniu pentru comunitate” Iaşi şi Institutul C ultural Româ n „Dimitrie C antemir” Istanbul.
21 decembrie 2015 - C asa de C ultură a Studenţilor Iaşi, Dăruim în seara de Ajun. Eveniment
caritabil orga nizat în partneria t cu C orul de copii „Angeli”.
27 decembrie 2015 - Muzeul „Ion C reangă”, Colindătorii la Bojdeucă.

FILARMONICA "MOLDOVA” IAŞI
Spectatori (auditori) şi încasă ri din v ânzarea biletelor
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Nr.
crt.

Titlul piesei - felul
conce rtului

Nr. spectacolelor
(concerte lor)
TO TAL
din

Nr. spectatorilor

din
care -

TO TAL

care 1.

Sim fonice, vocalsimfonice

2.

Corale

3.
4.

Încasări
din
v înzarea
biletelor

37

6.989

113 .555

4

239

3 .096

Camerale

20

1.822

29 .104

Recitaluri

0

0

0

61

9.050

145.755

TO TAL

Indicatori şi calcule de fundame ntare la instituţii a rtistice de spectacole
Plan anul
Realizat
Denumirea indicatorilor
Nr. rând
2015
2015
Număr premiere /
01
prime audiţii
Spectacole

02

-

61

Spectatori

03

-

9 .050

Număr personal m uncitor , din
care
Personal artistic

04

220

184

05

180

145

Personal tehnic de scenă

06

3

3

Personal tehnic de intretinere

07

9

9

Personal administrativ

08

28

27

Personal conform statului de funcţii - 220 persoane
C heltuieli producţie
Pentru colaboratori:
transport, diurnă
cazare
- onorarii (sum e brute, incluzând:
suma netă)
impozit,contributii individuale,
Total
Alte cheltuieli de producţie:
încălzire
energie electrică
apă, canal, salubrita te
Total
V enituri 2015 pe ca tegorii de surse

Sume în RON
39 .585 ,36
48 .338 ,82
574 .273
662.197,18
157 .959 ,91
32 .635 ,14
21.754,29
212.349,34
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Total v enituri
din care : sold initia l 2015
Subv enţii- sectiunea functionare
Subv enţii- sectiunea dezv oltare
V enituri proprii,
din care:
V enituri din vânzări bilete şi aboname nte
V enituri din vânzări programe sală
A lte v enituri
V enituri din fonduri cu de stinaţie specia lă,
din care:
Sold iniţial 2015

10.738.281,96
3.445,81
10.356.645,76
230.771,02
147.419,37
145.755
1.370
294,37
3.445,81
3.445.81

Cheltuieli 2015
Total cheltuie li
I.C heltuieli de personal
II Bunuri si servicii din care
Contracte ( drepturi de autor)
Conv entii civ ile
Cheltuieli de intre tinere
Bunuri si serv icii
XII C heltuieli de capital

10.734.836,15
8.824.645
1.643.315,33
574.273
51.156
212.349,34
805.536,99
266.875,82

Veniturile atrase din fonduri structurale si europene nerambursabile
In anul 2015, v eniturile a trase din fonduri structurale si e urope ne nerambursabile au
fost in v aloare de 250.000 lei, in urma implicării institutiei ca pa rtener in proiecte culturale
europene cum ar f i:
Organizarea F estiv alului de Cvartet la Iaşi, ed. a II-a, 24-26.11.15
Organizarea în parte neriat cu Deutsches Kulturzentrum Iaşi a proie ctul Achtung Klassik!,
perioade : - 13.03.15, 20.03.15, 24.04.15, 25.09.15, 09.10.15
Organizarea în partene riat cu Institutul F rancez Iaşi a concertului De la clasici la impresionişti
în cadrul Zilelor f rancofoniei - 27.03.15
Organizarea în parteneriat cu Radio România Muzical a Concertelor: 19.05.15 - Pianul călător şi
26.09.15 - Duelul v iorilor
Organizarea în pa rtene riat cu Universitatea de Arte G. Enescu a concertelor din Sala C audella 26.05.15, 20.10.15
Organizarea în partene riat cu Palas Mall a concertelor educativ e şi de divertisment: 10.01.15,
13.06.15, 20.06.15, 29.08.15, 19.09.15, 21.11.15, 03.12.15, 17.12.15, 19.12.15
Organizarea în parte neriat cu Uniunea Muzicienilor Inte rpreţi din Româ nia şi Primăria
Municipiului Iaşi, concertului dedica t Zilei limbii române - 30.08.15
Organizarea în partene riat cu Primăria Iaşi în cadrul Sărbătorilor laşului, a concertului cora l
de la Catedrala Mitropolitană - 14.10.15
Organizarea în partie neria t cu Clubul Rotary Vaslui a concertului e xtraordinar de la V aslui,
Parcul C opou - 30.05.15
Organizarea în partene riat cu F undaţia Bethany a C oncertului extraordinar de binefacere din
2.12.15
C oncert cameral organizat în colaborare cu Teatrul Naţional Iaşi şi dedicat primului concert
dirijat de George Enescu la Iaşi în 13 decembrie 1917 în Sala Uzina cu Teatru 13.12.15
Participarea în cadrul F estiv alului Internaţional G. Enescu Bucureşti - 8, 9, 10, 14, 19.09.15
Participarea în cadrul proiectului Turneul Naţional al Laurea ţilor Concursului Internationa l
George Enescu - 8 & 10.12.2015
Participarea în cadrul proie ctului Turneul National al Laureaţilor C oncursului Inte rnational de
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dirijat Jeunesse Musicale s - 10.12.15
Participarea în cadrul Zilelor Bibliotecii C entrale Universitare M. Eminescu (BCU) Iasi, 07 şi
09.11.15.
Participarea C orului G. Musicescu în cadrul Cursurilor V ocal-Simfonice, Ediţia I, 2015 de la
Bacău - 25.06.15, 30.06.15.
T EATRUL LUCEAFĂRUL IAŞI
Raport activitate artistică
NUMĂR DE SPECTACO LE
396 de reprezenta ţii (366 - la sediu, 30 - în deplasa re)
NUMĂR SPEC TATORI
61.147
PREMIERE
Sala mare

POVESTEA UNUI OM LENEŞ după Ion Creangă. Dramatizarea şi regia C onstantin Brehne scu, scenograf ia - Viorica Perju, muzica - Ra du Ştefan,
distribuţia - Doina Iarcuczew icz, Iulia Deloiu Trif, Raluca Pintilie, Ionela
A rvinte, C armen Mihalache, Toma Hogea, Viorel Vârlan, Gigi Şfaiţer, C ătălin
C ucu, Cristian Gheorghiu, Paul Sobolev schi.
PISICA VERDE de Elise Wilk. Regia Bobi Pricop, scenografia Irina Moscu,
distribuţie Dragoş Maftei, Ioana C orban, A lex Iuraşcu, George C ocoş,
C armen Mihalache, C amelia Dilbea. Spectacolul pentru adoolesce nţi
utilizează în premieră a bsolută în România sistemul silent disco. Spectacolul
a intrat şi în atenţia juriului UNITER, care a venit să-l v adă.
HARAP ALB după Ion Creangă. Dramatizare C ălin C iobotari, regia Ion
C iubotaru, scenografia Mihai Pastramagiu, muzica Radu Ştefan, distribuţie
Doina Iarcuczewicz, Viorel V ârlan, Gigi Şfaiţer, Liliana Mav riş V ârlan, Ioana
Iordache, Gabriel Lază r, Paul Sobolevschi, C ristian Gheorghiu, A urelian
Diaconu, C ătălin C ucu, Ionela A rvinte, Beatrice V olbea, Iulia Deloiu Trif,
Gabriela A ndrei.
Sala mică
HANSEL ŞI GRET EL după F raţii Grimm. Regia este semnată de Ion
C iubotaru, după o idee de Oltiţa C întec, dramatizare Ramona Iacobuţe,
obiecte scenice C onstantin Butoi, distribuţie C armen Mihalache, A lex
Iuraşcu, Liliana Mav riş V ârlan, George Cocoş.
Reluări
Sala mare - CRĂCIUNUL JUCĂRIILOR 3. LA ŞCOALĂ de Dan N. Doboş,
regia Ion Ciubotaru, scenograf ia V iorica Perju, muzica Radu Ştefan, cu
Ioana Iordache, Ionela Arv inte, Paul Sobolev schi, Gabriela A ndrei, Elena
Zmuncilă, C armen Mihalacge, Iulia Deloiu Trif, Raluca Pintilie.
PA RTICIPĂ RI LA FESTIVA LURI
În tară: 5
F estiv alul Gulliv er Galaţi, cu specta colul Kajtus, vrăjitorul după Janusz
Korczak, care a obţinut Premiul pentru scenografie (Marika Wojkekow ska).
F estiv alul de Teatru Pledez pe ntru Tine (ri) Piatra Neamt, cu spectacolul
Pisica verde de Elise Wilk, inv itat special în închiderea celei de -a XXV II-a
ediţii a manife stării.
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F estiv alul ImPuls Bucureşti, cu specta colul Pisica verde de Elise Wilk.
În străinătate
F estiv alul Imaginaria Huesca Binefar Spania - Capra cu trei iezi/Los tres
cabritillos după Ion C reangă şi O harababură!/ Un Lio! după Ion Sav a.
Spectacolele au făcut parte dintr-un focus special rezerv at românilor, focus
în care a mai fost inclus şi A nimEst, cu cîtev a filme de animaţie. F estiv alul
Imaginaria este o reuniune concentrată asupra teatrului de animaţie în
toate formele sa le şi „imaginilor în mişcare”
F estiv alul Korczak V arşov ia Polonia, Kajtus vrăjitorul după Janusz Korczak
Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi Licurici, C hişinău, cu specta colul
Peştişorul de aur după A .S. Puşkin.
TURNEE ÎN STRĂINĂTATE
Cu sprijinul Institutului Cultural Român, specta colul M otanul
încălţat a av ut un turneu în Republica Moldova fiind prezenta t la Cahul,
Leov a şi Hînceşti, în luna mai.
În colaborare cu ICR Bucureşti şi IC R Madrid, specta colele Capra cu
trei iezi /Los tres cabritillos după Ion Creangă şi O harababură!/ Un
Lio! după Ion Sav a au fost preze ntate în cel mai amplu turneu internaţional
în Spania, în comunităţile româneşti şi spaniole din A stigarraga, Gernika,
Tolosa, Malaga, C ordoba, Rociana del C ondado, Torrejon de Ardoz,
A rganda del Rey, Madrid-Coslada, Zaragoza. 13 reprezentaţii ale Caprei cu
trei iezi după Ion Creangă şi altele trei cu O harababură după Ion Sav a
au fost juca te în faţa a aproximativ 4800 de spe ctatori, în interv alul 22 mai13 iunie. San Sebastian - Astigarraga (Kultur Etxea), Gernika (Teatro
A ntzokia), Madrid C oslada (Centro C ultural "Margarita Nelken"), A rganda
del Rey (Auditorio "Montse rrat C aballe"), Torrejon de Ardoz (Teatro
Municipal "Jose Maria Rode ro"), Malaga (A uditorio La C aja Blanca), C ordoba
(Salon de Actos de la Diputacion), Rociana del C ondado (C aseta Municipal
del Ay untamiento), Zaragoza (C entro Civ ico "Teodoro Sanchez Punte r") şi
Huesca Binefar (Teatro Los titirite ros) au fost locurile unde pov estea lui Ion
C reangă şi "pantomima cu zgomote" a lui Ion Sav a i-au încâ ntat atâ t pe cei
mici, cât şi pe cei mari, atât pe spanioli, cât şi pe românii din diaspora.
Spectacolele s-au jucat în spaniolă, în română, iar în
Ţara Bascilor publicului i s-a tradus în limba bască. Peste tot, repreze ntanţii
autorităţilor locale au fost prezenţi şi şi-a u prezentat salutul, bucurâ ndu-se
să afle lucruri inedite despre cultura română v ia teatrul pentru copii şi
tineret. Capra cu trei iezi mai fusese în turneu şi acum doi ani, tot în
colaborare cu ICR Bucureşti şi ICR Madrid, în alte localităţi spaniole, ia r
succe sul de -atunci s-a aflat la baza rev enirii şi la de zvoltarea proie ctului.
În Portugalia am jucat, cu sprijinul ICR Lisabona, spe ctacolul Capra
cu trei iezi. La Lisabona, specta colul a fost inclus în programul special al
A mbasadei ocazionat de Ziua Românilor de Pretutindeni. Locaţia a fost
Muzeul Lisabonei, ia r sala A lveola s-a dovedit şi ea neîncăpătoare pentru
mulţimea de puşti curioşi şi părinţi ca re doreau să -şi amintească de acasă şi
de copilă rie prin intermediul teatrului. Prezent la manifesta re, Ministrul
delegat pentru rela ţiile cu românii de peste hotare, A ngel Tîlv ăr, menţiona
ulterior, în cadrul unei emisiuni telev izate în Româ nia la Digi 24, preze nţa
ieşeană la Lisabona. Ecouri pozitive ale întregului turneu hispanic a u fost
difuzate pe TV R Internaţional şi Radio România Inte rnaţional.
PREMII
La F estivalul Gulliver Galaţi, spectacolul Kajtus, vrăjitorul după
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Janusz Korczak a fost laureat cu Premiul pentru scenografie (Marika
Wojkekow ska).
FESTIVA LUL "HAI LA TEA TRU!"
Pentru a IX-a oară, Teatrul “Luceafărul” Iaşi a organizat F estiv alul
“Hai la teatru!” - festiv al concurs al trupelor din şcolile şi liceele judeţului şi
oraşului Iaşi, în pe rioada 25-26 martie 2015, manifestarea însemnînd în
cifre 61 de trupe din judeţul Iaşi pregă tite de 86 de coordonatori, însumînd
697 de elevi-artişti. 34 de trupe prov in din oraşul Iaşi, celelalte funcţionînd
la Tg Frumos, Rediu-Ruginioasa, Paşca ni, Ţibăneşti, Horle şti, Române şti,
Hodora, Victoria, Mogoşeşti, Popricani, Răducăneni, Ruşi-Belce şti,
Miroslava, Hîrlău. Pentru prima oară, au venit la Festival micii artişti din
Româneşti, trupele "Ioanid" şi "Răzeşii" de la Şcoala care poartă numele
poetului Ioanid Romanescu. Pentru a noua oară a evoluat în concurs trupa
"A ntract" de la Şcoala gimnazială Popricani, coordonată de prof Vasiliu
Gabriela. Tot participanţi de cursă lungă sînt şi trupele de la C olegiul
Naţional "Mihai Eminescu", "Mooz" şi "Les Apos", coordonate de prof. Mira
C ucinschi, ca re utilizează teatrul şcolar ca mijloc de exe rsare a limbii
franceze şi care au un pa lmeres internaţional e xtraordinar.
F estiv alul Internaţional de Teatru pe ntru Publicul Tînă r (FITPTI)
Ediţia a VIII-a, "Tânărul artist român" (4-9 octombrie)
Asociaţia Europeană a F estiv alurilor (EFFE - Europe for F estivals,
F estiv als for Europe ) a acordat Festivalului Internaţional de Teatru pentru
Publicul Tînăr Iaşi (F ITPTI) organizat de Teatrul Luceafărul, label-ul de
FESTIVAL EUROPEAN. Organizatorii au aplicat anul trecut la această
"etichetă", trimiţînd docume ntaţia afe rentă, iar juriul european alcătuit din
experţi inte rnaţionali a ev aluat ev enimentul conform unei grile cu criterii
v alorice şi l-a apre ciat demn de o asemenea titulatură. F ITPTI este membru al
platformei EFFE, o reţea a ev enimentelor de gen cu calitate artistica de top, o
reţea cu repre zentanţi din 31 de ţări europe ne ca re, cum se menţionează în
documentele organizaţiei, "de zv oltînd sentimentul comunitar şi creativ itatea în
interiorul continentului, fac Europa un loc mai bun".
Ev eniment unic în ţară şi regiune prin identitatea sa, singurul fe stiv al
interna ţional de a rtele specta colului din jumăta tea de Est a României,
F estiv alul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi (F ITPT) îşi
concentrează ate nţia asupra publicului cu sufletul tânăr. Dimineţile sunt
consacrate celor mici, serile sunt ale tinerilor şi adulţilor. Evenimentul a fost
plasat în a cest an sub gene ricul "Tânărul a rtist român".
După un PRO LOG spectaculos, susţinut de A da Milea şi trupa Teatrului
Naţional C luj Napoca, cu A polodor după Gellu Naum, 25 septembrie, pentru
care sa la mare a Teatrului Luceafărul s-a dov edit neîncăpătoare, ia r aplauzele
nu mai conteneau, sîmbătă, 3 octombrie, a fost ziua de showcase a Teatrului
Luceafărul, organizatorul ev enimentului. A u fost susţinute reprezentaţii cu cele
mai noi şi mai moderne producţii ale trupei: HANSEL SI GRETEL, un
spectacol de storytelling şi teatru de obiecte, iar seara, premiera PISICA
VERDE de Elise Wilk. O norînd focusul festiv alului, proiectul acestui spectacol
pentru liceeni şi stude nţi le -a fost încredinţa t tine rilor creatori Bobi Pricop,
regizor asociat al F ITPTI, şi scenografei Irina Moscu. După ce în luna a ugust sa aflat la Edinburgh Fringe F estiv al, cu specta colul Ashes Afar, Bobi Pricop a
lucrat la Iaşi, unde a pregătit un nou proiect. Bobi Pricop a optat pentru un
text inspirat din viaţa şi preocupă rile tinerilor: Pisica verde de Elise Wilk. Din
echipa artistică fac parte scenografa Irina Moscu şi actorii Dragoş Maftei,
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Ioana Corban, A lex Iuraşcu, George C ocoş, C armen Mihalache, C amelia
Dilbea, tinerii artişti utilizând o manie ră complet inedită în România de punere
în scenă, sistemul silent disco. Practic, realizatorii au recreat în scenă un
club, care condensează prin forme, linii şi culori o întrea gă comunitate, cea în
care trăiesc şi trebuie să descopere lumea matură adolescenţii Dani, Bianca,
Boogie, Robert, Roxana şi F lori. Spectatorii v or deveni participativ i, întrucât
fiecare va avea posibilitatea să-şi aleagă locul unde stă, v a putea să se mute
în timpul spectacolului, v a putea opta ce anume să priv ească şi, mai ales, ce
să asculte. Fiecare spectator va primi la intrarea în acest spaţiu în care se află
foarte aproape de a ctori, printre ei, o cască audio prin inte rmediul căre ia v a
putea inte rveni în privinţa receptării.
În cifre, ediţia a 8-a a FITPTI a însemnat 8 zile de spe ctacole de teatru,
dans, umbre, pantomimă, 30 de spe ctacole susţinute de peste 400 de artişti
din 24 de com panii teatrale din România (Teatrul Naţional Sibiu, Teatrul
Nottara, Teatrul Naţiona l C luj, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul Naţional
Bucureşti, Teatrul Odeon, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, Teatrul de
C omedie, A RPAS, C ompania Hopa Trop, Teatrul Puck C luj, Teatrul Gong Sibiu,
Teatrul C olibri Craiova, Teatrul Gulliv er Galaţi, Ţăndărică Bucureşti, Teatrul
Excelsior Bucureşti), şi a lte 12 ţă ri (F ranţa, Germania, Italia, O landa, Rusia,
Ucraina, Bulgaria, Norv egia, Polonia, Marea Britanie, Portugalia, C roaţia).
Au fost, de asemenea, 3 spectacole -lectură în premieră: A sparagus de
Gianina C ărbunariu, Rumoare în ape de Marco Martinelli, şi Pescăruşul de
Boris A kunin. C entenarul Kantor a însemnat proiecţia a 3 filme -înregistrare a
specacolelor realizate de acest mare regizor ca re a marcat evoluţia artelor în
secolul tre cut: Clasa moartă, Wielopole, Wielopole şi Astăzi este ziua
mea. Ateliere de improv izaţie pentru liceeni francofoni au fost îndrumate de
Laure nt V incent, de la Univ ersitatea Paris 13, care a susţinut şi o confe rinţă Improv izaţia teatrală, metodă de actorie. Nu au lipsit lansările de carte. Printre
alte titluri, a fost lansată prima antologie de piese de teatru româ neşti
contemporane traduse în limba germană, Machtspiele Neue
T heaterstucke aus Rumănien (editor Irina Wolf, Theater der Zeit Berlin,
seria Dialog). A fost prima lansare în România, după Berlin şi V iena. Un
v olum colectiv bilingv (română, engleză) a fost conceput de teatrologul O ltiţa
C întec pentru a ilustra la nivel teoretic focusul F ITPTI: Tînărul artist de

teatru. Istorii româneşti recente/T he Young T heatre Artist. Recent
Romanian Histories. Actorul F lorin Piersic jr. a lansat volumul II din Opere
cumplite.
Activ itatea noastră artistică din 2015, an în ca re Teatrul Luceafărul a
împlinit 65 de ani, arată f oarte bine, a tît cantitativ , cît şi calitativ .
Performanţele deosebite al trupei de la "Luceafărul", unele dintre ele de
excepţie, unice nu numai la niv elul laşului, ci şi al ţării, sînt rezultatul unui
proiect asumat de întreaga echipă, gîndit ca un concept de misiune şi pus în
practică cu pasiune, talent şi efort.

CENT RUL JUDEŢ EAN PENTRU CONSERVA REA SI PROMOVAREA
CULT URIITRA DIŢIONALE IASI

CAP. I. Investigarea şi conservarea culturii populare tradiţionale
CAP. II. Promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale şi a meşteşugurilor
din judeţ
CAP. III. Proiecte culturale
Activ itatea desfăşura tă de Centrul Judeţea n pe ntru Conserv area şi
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Promovarea C ulturii Tradiţionale Iaşi în anul 2015 s-a axat în principal pe
realizarea programelor şi proiectelor culturale stabilite iniţial prin cale ndarul
anual. Prin ce le 13 proie cte s-a av ut în v edere orientarea activităţii pe patru
direcţii prioritare : investigarea, conservarea, promovarea şi
valorificarea potenţialului etnocultural din judeţul Iaşi, de stimulare a
tradiţiilor locale pe plan naţional şi inte rnaţional.

CAP. I. Investigarea şi conservarea culturii populare tradiţionale
Pentru cunoaşterea stadiului actual al patrimoniului material şi
imaterial s-au făcut inv estigări în dife rite localităţi rurale.
În domeniul conserv ării informaţiei etnografice şi etnof olclorice
deţinută în Arhiva instituţiei s-a continuat activ itatea de digitalizare a
materialelor analogice, care constituie o modalitate eficientă pentru
păstrarea pe termen lung a fondului documenta r. În acest sens, s-a u
transpus te xte inedite din domeniul obiceiurilor şi datinilor tradiţionale,
imagini v echi cu obiecte de artă şi cultură populară. Vechi înregistrări audio
şi video cu formaţii şi grupuri instrume ntale au fost transpuse pe suport
digital în v ederea promov ării în cadrul unor emisiuni la radio şi televiziune.
Una din principa lele activ ităţi ale C entrului nostru este constituirea,
dezv oltarea şi întreţine rea Bazei de date, fond documentar ce cuprinde
elemente ale creaţiei populare tra diţionale, Bancă de date integrată
patrimoniului cultural naţional.În acest domeniu instituţia noastră s-a
remarcat la niv el naţional, fiind în atenţia specia liştilor de la Institutul
Naţional al Patrimoniului Bucure şti. A u fost furnizate date privind tradiţiile şi
creatorii populari din judeţul Iaşi pentru a fi integrate în patrimoniul cultural
naţional.

CAP. II. Promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale şi a
meşteşugurilor din judeţul Iaşi
Pe tot parcursul a nului 2015 instituţia noastră a continuat activ itatea
de promov are şi v alorificare a culturii tradiţiona le din judeţ prin participa rea
la numeroase ma nifestă ri organizate la nivel judeţean, zonal, naţional şi
interna ţional. C u acest prilej s-au stabilit parte neriate cu div erse instituţii de
profil din ţară şi străinătate, precum : Institutul Naţional al PatrimoniuluiC entrul Naţional Pentru C onserv area şi Promov area Culturii Tradiţionale
Bucureşti, Centrele Judeţene din Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Buzău, Suceav a,
Neamţ, Palatul Copiilor din Iaşi, Casa de C ultură a Stude nţilor din Iaşi,
A sociaţia C ulturală şi de Tineret „Ev entum”, A sociaţia „Iubire şi încre dere”,
A sociaţia „Astra”, Despărţământul „Mihail Kogălnicea nu” Iaşi, Institutul
F rancez din Iaşi, precum şi cu instituţii şi asociaţii din stră inătate: C entrul
Bucov inean de Artă pentru C onserv area şi Promov area Culturii Tradiţionale
Româneşti din C ernăuţi-Ucraina, Primăria oraşului Moghiliv Podilsky,
Uniunea Meşterilor Populari din Republica Moldov a, Secţiile de cultură din
municipiul Bălţi cât şi din raioanele Rezina, Ungheni, Călăraşi şi F ăleşti Republica Moldova. Totodată, pentru promov area proiectelor culturale s-a u
realizat pa rtene riate cu Studioul Teritoria l de Radio Iaşi, Studioul Regional
TV R Iaşi, Ziarul „Ev enimentul” care au avut ca scop valorificarea culturii
tradiţionale din jude ţul Iaşi în cadrul unor emisiuni şi spectacole specifice
manifestărilor organizate de instituţia noastră.
Prezenţa instituţiei noastre la diverse manifestări naţionale şi
interna ţionale : festiv aluri, concursuri, expoziţii, tâ rguri, colocvii ş.a., a fost
un bun prilej de a promova şi v alorifica potenţialul patrimoniului mate rial şi
imaterial din judeţul Iaşi, integrâ ndu-ne astfel în circuitul v alorilor culturale
tradiţionale româneşti şi europene.
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În domeniul protejării şi prom ovării patrimoniului imaterial, instituţia
noastră a continuat să a ducă în centrul ate nţiei pe cei doi creatori populari:
Dumitru Ifrim - meşter olar din Schitu Stav nic - V oineşti şi Constantin
C urecheriu - creator de mă şti din Sticlăria - Scobinţi, ca re au primit titlul de
Tezaure umane vii. Astfel, pe parcursul anului 2015 a continuat
activ itatea de a descope ri noi creatori care să obţină ace st titlu.
În anul 2015, C entrul Judeţean pentru Conserv area şi Promovarea
C ulturii Tradiţionale Iaşi a reuşit să organizeze cu succes Simpozionul
interna ţional cu tema Valori identitare de patrimoniu cultural
imaterial, la care au participat specialişti şi conducători de instituţii de
profil din ţară, sefii Secţiilor de cultură din Republica Moldova şi
repreze ntanţi ai ONG-urilor din regiunea C ernăuţi-Ucraina. A ceastă întâlnire
a deschis noi relaţii de schimburi culturale cu partenerii din Republica
Moldov a şi Ucraina.
În domeniul valorificării culturii tradiţionale din jude ţul Iaşi, C entrul
nostru a realizat mai multe DVD-uri cu materiale etnofolclorice priv ind
meşterii populari, formaţiile de datini şi obiceiuri de iarnă, expoziţii de artă
popula ră şi artă naiv ă.
Pentru o mai bună cunoaşte re a activ ităţii s-a actualizat constant
site-ul Centrului w ww.traditii-iasi.ro, care constituie o nouă sursă, deosebit
de eficie ntă pentru e xtinderea accesului publicului la v alorile culturii
tradiţionale din judeţul Iaşi. A stfel, s-au promov at proie ctele culturale,
creatorii populari, formaţiile artistice, meşteşugurile tradiţionale şi
obiceiurile din judeţul Iaşi.
În spiritul bunelor re laţii de colaborare cu instituţiile media locale şi
naţionale, Centrul nostru a continuat să -şi promov eze proiectele culturale
proprii. Menţionăm emisiunile „T radiţii" realizate în mod consta nt de Radio
Iaşi, precum şi emisiunile prezentate de Radio România A ctualităţi, A ntena
Satelor şi Radio Trinitas. O notă distinctă o constituie colabora rea cu TV R
Iaşi şi TVR 3 la promovarea marilor proiecte cultura le, precum: Târgul
naţional de ce ramică tradiţională Cucuteni-5000, F estiv alul folcloric
Trandafir de la Moldova, F estiv alul- concurs al câ ntecului popula r
moldov enesc Din bătrâni, din oameni buni, F estiv alul focloric
interna ţional Datini şi obiceiuri de iarnă, cât şi unele emisiuni dedicate
unor evenimente deose bite din judeţul Iaşi.

CAP. III. Proiecte culturale
În anul 2015, conform calendarului anual, s-au realizat toate proiecte le
culturale, după cum urmează:
• „ Tradiţii româneşti - cultură europeană", un proie ct de promov are a culturii
tradiţionale ie şene pe plan internaţional. În cadrul proiectului s-a realizat:
Expoziţia de A rtă Naiv ă Tradiţii de iarnă în Moldova, organizată la Institutul
F rancez din Iaşi, unde au fost e xpuse lucrări de pictură, măşti şi fotograf ii din
judeţul Iaşi (8-22 ia nuarie); Festivalul obiceiurilor de iarnă de la Bălţi - Republica
Moldova (16 ianuarie); F estiv alul obiceiurilor de iarnă organizat la C ernăuţi Ucraina (17-18 ianuarie ); F estiv alul folcloric „În grădina cu flori multe” de la
C ernăuţi - Ucraina (1-3 mai); F estiv alul inte rnaţional al fa nfarelor de la Anenii
Noi - Republica Moldov a (7-8 mai), Simpozionul internaţional cu tema Valori
identitare de patrimoniu cultural imaterial, cu participarea
reprezentanţilor instituţiilor de cultură din România, Republica Moldov a şi
Ucraina (12-14 mai); Festivalul internaţional a l etniilor orga nizat la Bălţi Republica Moldov a (21-22 mai); Festivalul coral organizat la Rezina - Republica
Moldova (23-24 iulie ); Tabăra Internaţională de Artă Populară
„Romanian Traditionals Art Camp " organizată în pa rteneriat C lub Rota ry
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Iaşi 2000, la Iaşi, Bălţaţi, Poiana Deleni, Heleşteni, ediţia a III-a (13-17 iulie );
Târgul olarilor Casa olarului de la Hogineşti - C ălăraşi, Republica Moldova (14
iulie); F estiv alul internaţional de folclor Cătălina, în parteneriat cu Palatul
C opiilor Iaşi (24-28 august); F estiv alul internaţional de folclor Să-mi cânţi
cobzar de la C ernăuţi şi Herţa - Ucraina (20-22 noiem brie );
• „Obiceiuri strămoşeşti” - proie ct ce are în v edere susţinerea iniţiativelor
locale din judeţul Iaşi privind realizarea unor manife stări culturale specif ice
zonei etnofolclorice. În cadrul proiectului s-a realizat: Festivalul de
obiceiuri de iarnă de la Hârlău (3 ia nuarie); Expoziţia- concurs de pictură
şi mărţişoare Sărbătoarea Primăverii, organizată la Casa C orpului
Didactic din Iaşi (11-31 martie ); Tabăra de pictură na ivă „Acasă la
Suhuleţ” pentru tinerii creatori din loca litate (20-26 iulie ); Târgul
meşterilor populari - Ruginoasa (25-26 iulie); Tabăra de pictură Culorile
vacanţei de la Bodeşti-Scânteia (24 august - 3 septembrie ); Sărbătoare
la Heleşteni (7 septembrie );
• „ Vetre folclorice ieşene în context naţional”, proiect de promov are a
potenţialului etnocultura l şi etnofolcloric la div erse manifestări organizate
pe plan naţiona l. În acest conte xt judeţul Iaşi a fost reprezenta t de pictori
naivi, meşteri populari şi formaţii a rtistice la saloa ne, târguri şi festivaluri
organizate în ţară la Piteşti, Bacău, Bucureşti, Galaţi, Suceav a, V aslui.
Totodată, Centrul nostru a fost partener cu C entrul Naţional Pentru
C onservarea şi Promov area Culturii Tradiţionale Bucureşti la organizarea
Expoziţiei Naţionale „Icoana - credinţă şi tradiţie” (februarie ). În cadrul
proiectului instituţia noa stră a pre zentat diverse materiale de promov are a
culturii tradiţionale ieşe ne la Consfătuirea naţiona lă a directorilor de C entre
organizată la Iaşi de C entrul Naţional Pentru Conserv area şi Promovarea
C ulturii Tradiţionale Bucureşti (12-14 mai). F ormaţii folclorice de datini şi
obiceiuri de ia rnă din judeţ au pa rticipat la F estiv alurile organizate în luna
decembrie 2015 la Piatra Neamţ, Dolhasca, Fălticeni, Bacău şi V atra Dornei;
• „Sipetul bunicii”- expoziţii de a rtă populară tradiţională în localităţi din
judeţ, este un proiect care urmăreşte rede scope rirea obie ctelor de a rtă
popula ră (ţesă turi, cusături, costume populare ş.a.) pă strate şi conserv ate
în gospodă riile locuitorilor din judeţul Iaşi. Astfel de e xpoziţii au f ost
organizate la Heleşteni, Ruginoasa, precum şi la Sticlăria - Scobinţi;
• „Cultura populară tradiţională în satul contemporan”, este un
proiect de ce rceta re a potenţialului etnocultural a l judeţului Iaşi, de
prospe ctare şi inv entariere a patrimoniului material şi imaterial. În acest
sens s-au făcut inv estigaţii în localităţile Scobinţi, C epleniţa, Ruginoasa,
Heleşteni, Bălţaţi, Tătăruşi, Tansa, Scânteia ;
• „Meşteşuguri populare - tradiţie şi continuitate”, proiect care
urmăreşte tra nsmite rea meşteşugurilor în fam ilie sa u în comunitatea locală.
Se au în vedere meşteşuguri de olărit, împletituri nuie le, ţesut, cusut,
încondeiere ouă, fierărie, cioplituri în lemn, pictură naiv ă ş.a. În
acest sens s-au realizat filmări la meşteri popula ri din localităţile Heleşteni,
Sticlăria-Scobinţi, Schitu Stav nic- Iaşi, Bodeşti-Scânteia, Bălţaţi, Iaşi,
Tătăruşi;
• Expoziţia Naţională de Artă Naivă „ Saloanele M oldovei”, ediţia a
XXIV -a a avut loc în Atrium din C omplexul Palas din Iaşi unde a u pa rticipat
pictori din cele mai importante centre de acest gen din ţară (2-20 aprilie);
• „SărbătoareaMărţişorului”, ediţia a XII-a, proie ct rea lizat în Iaşi (Palatul
C opiilor şi Şcoala Normală „V asile Lupu”) precum şi în localităţile: Bodeşti Scânteia, Heleşteni, Ruginoasa, Sticlăria -Scobinţi, Buhalniţa-C epleniţa şi
Moreni - Prisăcani. În cadrul proiectului au fost orga nizate atelie re de
creaţie şi expoziţii-concurs cu tine rii din localită ţile sus menţionate (24
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februarie - 4 martie);
•

•

•

•

•

Târgul Naţional de Ceramică Tradiţională “CUCUT ENI-5000”, ediţia
a XXXIII-a, realizat în Parcul C opou, în perioada 26-28 iunie. La această
ediţie au fost prezenţi 128 de meşteri ola ri din cele mai importa nte centre
de olărit din ţară, pre cum şi meşte ri invitaţi din Republica Moldova şi
Ucraina;
„Şezători la noi în sat”, un proiect iniţiat în urmă cu şase ani, care a re ca
scop rev italizarea şi promovarea tradiţiilor locale. Totodată, în cadrul
acestor întâlniri cu gospoda rii satului, crea torii populari şi formaţiile a rtistice
s-a av ut în vedere redescope rirea unor tradiţii şi obiceiuri locale, pre cum şi
a unor meşte şuguri pe cale de dispariţie. A ceste întâlniri au avut loc la
Heleşteni, Miroslov eşti şi Sticlăria - Scobinţi. Un specta col deosebit a f ost
prezentat de Şezătoarea din Miroslov eşti în cadrul Sărbătorii de Dra gobete,
la Casa de Cultură din Paşcani (24 februarie);
Festivalul folcloric „ Trandafir de la Moldova”, ajuns la cea de a
XLVII-a ediţie, organizat la Iaşi, la începutul lunii octombrie, a reunit 20 de
ansambluri folclorice, formaţii tradiţionale de dansuri populare, pre cum şi
grupuri instrumenta le din: A rmenia, Georgia, Republica Moldov a (Cricov a şi
F ăleşti), Ucraina (C ernăuţi şi Vinnystia), precum şi ansambluri din judeţele
C luj, Caraş-Sev erin, Harghita, Iaşi, Suceav a şi Vaslui. A cestă ediţie a
festiv alului s-a desfă şurat timp de trei zile cu specta cole la C asa de C ultură
a Studenţilor din Iaşi (8-10 octom brie );
F estiv alul-concurs al cântecului popular moldov enesc „Din bătrâni, din
oameni buni”, ediţia a VIII-a (12-13 noiem brie ) a reunit la Iaşi tine ri
interpreţi de uzică populară din jude ţele Moldovei, precum şi din regiunea
C ernăuţi - Ucraina şi din Republica Moldov a;
Festivalul folcloric „Datini şi obiceiuri de iarnă”, ediţia a XLVIII-a s-a
desfăşura t în acest an în perioada 18-19 decembrie, fiind unul dintre cele
mai mari festiv aluri de a cest gen din ţară. La acestă ediţie a u pa rticipat 18
de alaiuri din cele mai reprezenta tiv e zone folclorice ale ţării: BistriţaNăsăud, Botoşani, C luj, Iaşi, Maramureş, Suceava, precum şi din Republica
Moldov a şi regiunea C ernăuţi - Ucraina. Timp de două zile la Iaşi au
răsunat colinde, pluguşoa re şi jocuri cu măşti, oferind publicului, în final, un
grandios spectacol pe scena Casei de C ultură a Studenţilor din Iaşi, unde
şi-au adus cotribuţia peste 500 de inte rpreţi, în marea majoritate tine ri.
F rumuseţea şi varietatea costumelor, a maştilor şi a jocurilor au încântat
publicul ie şean. Festiv alul s-a bucurat de o bună media tizare pe posturile
de radio şi televiziune locale şi naţionale. Totodată, au f ost preze ntate
spectacole în mai multe cartiere din Municipiul Iaşi, precum şi în Palas Mall;
În parteneriat cu TV R Iaşi şi Studioul Regional de Radio Iaşi, în anul
2014 s-au realizat mai multe emisiuni sub genericul „ T radiţii” prin care sau promov at proiectele culturale ale instituţiei noastre.
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ŞCOALA POPULARĂ DE ART E ”TITEL POPOVICI”
Şcoala Populară de A rte „Titel Popov ici” Iaşi a fost înfiinţată în 1954 fiind printre
primele şcoli populare de artă din ţară, desfăşoară activităţi didactice şi pedagogice
legate de înv ăţământul artistic, iniţierea în lim bajele estetice specifice div erselor arte care
constituie obiectul principal de activ itate, dar şi crearea cadrului de manifestare
(orga niza rea de spectacole, simpozioane, recitaluri, expoziţii, etc.) pentru af irmarea
tuturor a celor aptitudini ale ce lor mai div erse categorii de cetăţeni, v alorificarea activ ităţii
didactice prin ridicarea niv elului de perf ormanţă al cursanţilor, aceştia devenind adev ăraţi
ambasadori culturali a i comunităţii.
Misiunea şcolii este aceea de a promova talentele autentice, de a ridica niv elul
general de cunoaştere, av ând un rol fundamental în dezv oltarea deprinde rilor culturale, a
consumului de cultură, pa rticipând a stfel la modelarea pe rsonalităţii în formarea tine rilor.
Misiunea trebuie realizată în aşa fe l încât să fa că faţă, cu cheltuie li minime şi eficienţă
economică şi socială maximă, exigenţelor economiei de piaţă mode rne.
Şcoala Populară de Arte „Titel Popov ici” Iaşi a depus o activ itate susţinută în
decursul anului 2015 la catedre le de muzică şi arte pla stice bucurându-se de aprecieri din
partea specialiştilor, a oamenilor care au pus suflet în buna desfăşurare a a cţiunilor
organiza te în Municipiul Iaşi şi mai ales la festiv alurile de prof il din ţară. Mai mult decât
atât, Şcoala Populară de A rte „Titel Popovici” Iaşi a înfiinţat prima clasă de „Mass-media
şi Jurnalism”. Principalele activ ităţi ale ace stei specializări sunt: formarea te oretică şi
practică a tine rilor interesaţi de mass-me dia, jurnalism şi telev iziune ca editori, reporteri,
cameramani imagine şi sunet, pre zentatori. De asemenea, a luat fiinţă te leviziunea
proprie Şcolii Populare de A rte care emite on-line, intitula tă „T.V. A rte” Iaşi cu scopul de
a dezv olta o grilă diversificată de emisiuni informativ e, educative, culturale şi de
div ertisment. Materialele documenta re şi reportajele sunt produse şi adaptate în studioul
de editare a l telev iziunii e xiste nt în cadrul Şcolii. A ici a fost ame najat un spaţiu e chipa t cu
toate dotările necesare unui studio de producţie; echipamentele de emisie au fost
achiziţionate din v eniturile proprii.
O altă noutate în cadrul activităţilor desfăşurate de către Şcoala Populară de Arte în
anul 2014-2015 a fost pa rteneriatul cu Centrul de Plasament Bucium, Iaşi, în care îşi
desfăşoară activ itatea clasa de sculptură. C ursanţii sunt copii defav orizaţi din cadrul
acestui C entru îndrumaţi de către profe sorul Dorel C onstantinescu, cursuri în care se
pune accent mai ales pe partea pra ctică, a rtiza nat, tâmplărie şi confe cţionare mobilier.
Astfel, cursanţilor le este ofe rită o educaţie practică care să le faciliteze integrarea în
societate şi gă sirea unui loc de muncă. O altă noutate a u fost concertele susţinute de
către cla sa prof. Stefan Neagu în V inniţa Ucraina în mai 2016 şi conce rtele susţinute în
cadrul F IE, „Poezia la Iaşi”. Numărul cursanţilor a crescut de la an la an, ajungând la
toate secţiile la 306 e levi.
În cursul anului 2015, Şcoala Populară de A rte „Titel Popovici” Iaşi a organizat şi a
participat la a proximativ 24 de manifestări culturale la niv el local, naţional şi internaţiona l
la care au asistat un numă r mediu de 150 de spectatori/manifestare. Putem estima faptul
că în anul şcolar 2015 la spe ctacolele şcolii au asistat circa 10.000-12.000 spectatori.
Numărul de cursanţi şi participa nţi la dife rite concursuri şi festiv aluri îl putem de
asemenea estima şi aici, la un număr de aproximativ 60-70 de cursanţi.
Catedra de muzică a susţinut spe ctacole în Municipiul Iaşi la Teatrul „ Luceafă rul” ,
Casa Sindicatelor, T.V.R. Iaşi, C entrele culturale francez şi german, Filamornica
„Moldov a”, C asa Pogor, Bojdeuca „Ion Creangă” elev ii bucurându-se de succes în faţa
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exigentului public ieşean. Participantă la F estiv alul concurs „C rizantema de aur” de la
Târgovişte şcoala a fost prem iată. Compozitorul Titel Popov ici a fost omagiat de către
Şcoala de Arte ce i-a acordat un premiu care îi poa rtă numele, prin soţia sa Mimi Popovici
prezentă la festiv al. S-au făcut rema rcaţi soliştii cla sei de ca nto clasic la recitaluri din Iaşi,
Brăila, Galaţi, Craiova, Sibiu, Bucureşti etc.De asemenea,au primit numeroase în premii în
cadrul concursurilor.
La catedra de arte plastice pictură şi design vestimentar s-au obţinut zeci de
diplome la festiv alurile din ţară (Piteşti, Brăila, Bucureşti, Focşani etc) din care amintim
premiile din cadrul prestigioase lor concursuri: V espasian Lungu, Nicolae Mantu, Pavel
Terţiu şi Ion Irimescu, expoziţii de pictură şi grafică precum „Ipostaze croma tice” la C asa
Cărţii Iaşi, „Icoane pe sticlă” Galeria de A rtă Top Art, Casa Cărţii Iaşi. Mulţi absolvenţi a i
Şcolii sunt astăzi studenţi la A cademia de A rte din Iaşi şi din ţară.Expoziţiile permanente
organiza te în Municipiul Iaşi s-au bucurat de aprecierea criticii şi a unui numeros public,
încurajând astfel e xpozanţii în activ itatea lor
Şcoala Populară de A rte „Titel Popov ici” analizează cu a cura teţe percepţia asupra
fenomenului cultural local în scopul stabilirii unor strategii spe cifice, în mod fire sc şi in
folosul acesloraşi strate gii, trebuie să cunoaştem şi modul în care şcoala este percepută
de către comunitate.
Sub această motivaţie şcoala a abordat în anul şcolar 2015 o strategie proprie de
relaţii publice care se f undame ntează pe următoarele dire cţii (obiective) de acţiune:
C ontinutatea si creşterea propriei telev iziuni, T.V. A rte Iaşi care serv eşte mai
multe scopuri: atât de promov are a Şcolii Populare de A rte online, de informare şi
educare a publicului dar şi de a oferi suport practic cursanţilor secţiei de „Massmedia şi Jurnalism”.
C omunicarea periodică sau în cadrul ev enimentelor cu mass-media locală prin
comunicate de presă, conferinţe de pre să.
C onectarea la sistemele mode rne de comunicare, poşta electronică, internet,
crearea unui site propriu al instituţiei.
Extinderea reţelei de internet prin conecta rea tuturor calculatoarelor din sălile de
clasă;
Promovarea imaginii şcolii prin actualizarea site-ului propriu de pe inte rnet,
introducând un număr sporit de informaţii utile atât cursanţilor cât şi marelui
public; crearea unor conturi pe reţele sociale.
C ontinuarea informa tizării activităţilor de management şcolar (gestiunea elevilor, a
personalului, ev idenţa registra turii, a bazei mate riale, a spaţiilor, a ev idenţei
financia re etc. ).
Promovarea imaginii instituţiei prin pliante, afişe, fluturaşi etc.
Mentinerea unui afişaj propriu.
Promovarea activităţii şcolii prin intermediul specta colelor cu public organizate în
municipiu şi judeţ.
O rganizarea de audiţii şi expoziţii de a rtă plastică sa u artizanat etc.
Pentru a atrage mai mulţi cursanţi la Şcoala Populară de A rte „Titel Popov ici” Iaşi
am făcut tot posibiliul prin intermediul propriului post de te leviziune, mass-media,
şcoli, facultăţi, tipă rind afişe, preze ntând oferta instituţie i noa stre. Dacă am fi
beneficiat de un sediu central numărul cursanţilor s-ar fi dublat. Şi asa considerăm
că cifra de şcolarizare este bună, datorită mai ales reputăţiilor profesorilor care
activ ează în şcoală. Beneficia rii ţintă ai şcolii rămân copii cu aptitudini şi adulţii,
publicul ieşean care, din păca te, este v itregit de sălile de spe ctacole.
359

Proiecte proprii realizate la sediul instituţiei în anul şcolar 2015:
14 expoziţii de artă: pictură, grafică, design vestimentar;
expoziţii pe rsonale a absolv enţilor de la pictură şi arte de corativ e;
recitaluri de pian;
recitaluri canto clasic;
recitaluri a cordeon- muzică popula ră;
recitaluri de chitară clasică;
recitaluri de muzică uşoară;
12 specta cole de coregrafie/dansuri popula re
Şcoala Populară de A rte „Titel Popov ici” Iaşi a participat în anul şcola r 2015 la:
festiv aluri naţionale;
festiv aluri internaţionale;
concursuri de muzică uşoară şi canto clasic naţionale;
saloane de pictură şi artă decorativ ă;
2 concursuri de pictură /design
Resposabilități și acțiuni realizate în dom eniul cultural de către
Primăria Municipiului Iași
În ceea ce priv eşte finanţarea domeniului culturii scrise, în baza Legii nr.
350 /2005, suma alocată de Municipalitate pe ntru anul 2015 a fost de 75.000 lei,
finanţând şase proiecte prin internediul că rora au fost editate, publicate şi difuzate
publicaţii culturale ale Municipiul Iaşi, după cum urmează:
o ,Asociaţia Revista „Convorbiri literare” – Proiectul “Editarea, publicarea şi
difuzarea rev istei „C onv orbiri literare” – 2 5.000 lei;
o Fundaţia Culturală „Poezia” – Proiectul “Editarea, publicarea şi difuza rea rev istei
„Poezia” – 12 .000 lei;
o Asociația Culturală ”Zon@Literară” Iași - Revista de cultură și de a titudine
”Zon@Lite rară” – 1 1.700 lei;
o Fundația Solidaritate și Speranță – Proiectul “Influențe A rt Nouv eau în A rta
Decorativ ă Eclesială. Mănăstirea ”Sfinții Trei Ierarhi” – 1 0.900 lei;
o Fundaţia Culturală „Calea, Adevărul şi Viaţa” - Editarea şi publica rea rev istei
„C ronica v eche” – 10.400 lei;
o Asociaţia Culturală Feed Back - Rev ista de e xperiment litera r ”F eed-Back” –
5 .000 lei.
A naliză privind activitatea Fundaţiei Iaşi Capitală Culturală Europeană
A cest document prezintă o analiză a activ ității F undației Iași – C apitală
Culturală Europeană, realizată de echipa executivă a F undației la sfârșitul lunii
decembrie 2015.

Nr. Acțiune

A nul
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2.

A existat dorința din comunita te și direcția strate gică la niv el politic
de înființare a
unei entități care să gestioneze candidatura Iașului la titlul de C EAC
2021.
2012
S- a u al o c at fo n d uri s uf ic ien t e p e n tr u fi n a nțar e a ac ti vit ății FIC C E ,
sp aț iu d e l u c r u î n
zona centrală, ca re dispunea și de birou de relații cu publicul.
2013

3.

S-a angajat un director e xecutiv și o e chipă de proiect pentru FICC E
2013
cu timp suficient înainte de de pune rea proiectului.

4.

S-au realizat o serie de vizite de documentare pe ntru a dobândi
cunoștințele ne cesare în priv ința programului CEAC (Marsilia 2013,
Barcelona 2014, Plov div 2014, București 2014, Sibiu 2014, Mons
2015).
2013-2015

5.

Organizarea Festivalului Internațional al Educației, pentru a dezv olta
capacitatea ora șului de a găzdui și realiza ev enimente culturale de
amploare.
2013

6.

Pe 24 ianuarie 2015 s-a semnat un acord de partene riat Iași –
Cernăuți - C hișinău și au avut loc deplasări la C ernăuți și Chișinău în
vederea stabilirii unor pa rteneriate cu asociații și instituții cultura le
2015
locale.

7.

Realizarea unei ce rcetă ri sociologice de către F undația A XIS în
priv ința consumului cultural din municipiul Iași.
2015

8.

S-a realizat Strategia culturală a municipiului Iași până în anul 2025
– documentul e ste pe rfectibil, da r fără existența lui nu am fi putut
2015
depune dosarul de candidatură.

9.

S-a realizat un ra port de audit public asupra activ ității F ICCE de la
înființa re până în luna aprilie 2015, care a indicat modificările
necesare pentru a îmbunătăți activ itatea FICCE.
2015

1.

A existat sprijinul administrației locale pentru acest proiect, iar din
august 2015 echipa de proiect a beneficiat și de autonom ia
10. decizională nece sară.
2015
S-au realizat schimbări de management pe pa rcursul a nului 2015
care au permis debloca rea activ ității F ICCE (numirea unui dire ctor
artistic, angajarea unui nou director exe cutiv , contractarea unei
echipe de e xperți) și s-a elaborat dosa rul de
11. candidatură.
2015
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S-au îmbunătățit procesele interne ale F ICCE, prin implementa rea
unor soluții softw are de partajare a documentelor, de colaborare și
12. management al sarcinilor de lucru.
2015
S-a angajat o echipă de profe sioniști, cu expe rtize div erse (lite ratură,
tearu, film, arte v izuale, finanțe, marketing etc.), care să redacte ze
dosarul de candidatură al
13. Iașului.
2015

14.

15.
16.

S-a realizat o campa nie de informare și consultare a principa lilor
stakeholderi de pe plan local (mediul de aface ri, industria IT,
asociații culturale, sectorul cultural independent), universități și
asociații studențe ști, industria de turism șamd), realizându-se 9
întâlniri pe pa rcursul lunilor a ugust și septembrie 2015 ce au genera t
aprox. 150 de propuneri de proiecte culturale din comunitate.
2015
A fost implementată campania Ambasadorii Iași 2021, oca zie cu ca re
mari personalități culturale a u transmis mesaje de susținere a
candidaturii Iașului.
2015
S-a realizat un nou w ebsite, cu conținut în limba română și în lim ba
engleză.
2015

18.

S-au atras primele sponsoriză ri cash la F ICCE (proiectul Iași V R) și sau înmulțit conta ctele F undației cu mediul de afa ceri, în v ederea
2015
implică rii acestuia în proie ctul Iași 2021.
S-a realizat, în premieră națională și în parte neriat public-priv at,
aplicația pentru s mart ph o n es I ași V R , o r aș ul Iaș i de v e ni n d as tf el al 5 le a di n lu m e c a re dis p u n e d e această tehnologie (prin folosirea
ochelarilor Google C ardboard).
2015

19.

Agenda culturală propusă de experți conține o serie de proiecte
inov ativ e ce ar îmbogăți oferta culturală a Iașului (de e x., proie ctul
Autobuzul cultural Europa Libe ră, Drumul lutului, Roma Lens,
Community Table, C arbon Copy sau C ultural Games).
2015

20.
21.

La începutul lunii octombrie 2015 s-au semna t protocoale de
colaborare în vederea susținerii candidaturii Iașului între PMI și toate
univ ersitățile ieșene, precum și cu liceele din Iași. Un acord similar a
fost încheiat de către toa te partidele pa rlamenta re din Iași.
2015
Dosarul de ca ndidatură a fost depus în termen.
2015

22.

Pregătirea din timp a susținerii dosarului de candida tură în fața
juriului inte rnațional – s-au realiza t o prezenta re audio-video
profesionistă, 6 întâlniri de organizare a conținutului, mai multe
2015
repetiții (dintre care una pentru a primi feedback exte rn).

17.
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23.

S- a la n s at proi e c tul pi l ot W elc o m e t o I aș i (s tan d d e inf orm a r e
tu ris ti c ă la a er o p ort ), în partene riat cu A eroportul Iași, Centrul de
Informare Turistică și Facultatea de Geografie din cadrul UAIC Iași. 2015

24.

S-a constituit un grup de lucru pe turism cu reprezentanți ai
industriei de profil, ai Facultății de Geografie și ai Primă riei Iași, cu
scopul planif icării unor acțiuni și pr oi e c t e d e c r eș ter e a vizi bi lit ății ș i
atr a cti vit ății I aș ul u i p e ntr u t ur iș ti di n R o m ân i a ș i din afara țării.
2015

25.

S- a u pl a nif i c at o s eri e de alt e c ât ev a in iți ati v e m en it e s ă di n a miz e z e
vi aț a c ultu ra lă a Iașului: organizarea unui curs de formare a
managerilor culturali din Iași (cu sprijinul UAGE, al A sociației A tipik și
al F undației Cultura de Mâine ), contura rea propunerii de a crea un
Muzeu al Propagandei și Publicității în C omunism (Dan Lungu,
Muzeul Național al Literaturii Iași) 2015
Recom andări:
Se are în v edere crea rea unei noi fundații care să finanțeze și să implementeze
proiecte culturale :
- În Iași, tre buie a corda tă o mai ma re atenție formulării Statutului ace stei
organizații, pentru a reglementa mai bine compone nța C onsiliului Director și
atribuțiile a cestuia și pentru e prev eni apariția unora dintre problemele sem nalate
mai sus.
- Organizarea unui concurs tra nsparent de angajare a dire ctorului executiv și a
directorului artistic, pe baza unor criterii clare, de către o comisie independentă de
specialiști.
- Stabilirea unor indicatori de performa nță, proce duri și regulamente de lucru, cu
instrucțiuni clare, înainte de începerea activității echipei executiv e.
- Crearea unui me canism clar de implicare a comunității și a specialiștilor din
domeniu în astfel de proiecte majore – ev entual crearea unui consiliu de
suprav eghere din care să facă parte persoane care să reprezinte atât partidele
politice preze nte în CL, cât și reprezentanți ai unor instituții de cultură sau ai mediului
de afaceri, neafiliați politic.
- Continuarea proiecte lor și a inițiativ elor demarate în a nul 2015.

363

CAPITOLUL al XV-lea: RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI CU MINORITĂȚILE
Relația cu societatea civilă – Instituția Prefectului – Județul Iași
În anul 2015, Instituția Prefectului – Județul Iași, prin com partime ntele sale de
specialitate, inclusiv C ompartimentul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Strategii
Guv ernamentale a gestionat un număr de 19 acorduri de parteneriat cu organizaţii
neguvernamentale, instituţii publice sau companii din diferite domenii de activ itate:
Nr . Partenerii
Iniţiatorul
cr t.

parteneriatulu i

1.

Asociaţia
EcoAssis t
Bucureşti – organizator
Asociaţia TERIS Iaşi –
organizator judeţean

2.

Asociaţia Centrul de
Documentare
şi
Informare
Publică
Bucureşti
–
Biroul
Teritorial Iaşi
Asociaţia Comunităţilor
şi Organizaţiilor Rome
pentru Democraţie

3.

Partenerul/
partenerii

Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)
Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi

Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Consultantul pentru
romi)

Obiectul aco rdului / convenţiei /
protocolului de co laborare /
asociere / parteneriat

Implementarea în judeţ ul Iaşi a
Mişcării de Împădurire – în cadrul
campaniei „Plantăm fapte b une în
România”

Data la care s-a
sem nat acordul /
convenţia /
protocolul şi
perioada de
valabilitate
04.0 8.2011 – 20 16
În derulare 2015

Acord
de
parteneriat
privind
colaborarea dintre părţi în vederea
realizării unor proiecte cu privire la
informaţiile de interes public

20.0 6.2012 – iunie
2016
În derulare 2015

Acord
de
parteneriat
privind
colaborarea părţilor în ve derea
implementarii H.G. nr. 1221/20 11
privind Strategia G uvernului României
de incluzine a cetăţenilor romi

17.0 9.2012 – acord
pe termen nelimitat
În derulare 2015
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4.

Fundația ”Alături
de Voi” România

5.

Asociația Procons Iași

Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi

6.

Asociația
”Breasla
Constructorilor Ieșeni”
Iași

Instituţia Prefectului
–
Judeţul
Iaşi
(Compartiment
Manager Public)

7.

Centrul de Incubare
Creativ Inovativ de
Afaceri Roznov, Neamț

8.

Asociaţia Universitară
pentru
Co operare
Internaţională
AUCI
Roma, Italia

9.

Instituţia Prefectului –
Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)
Asociația Europeană a
Studenților în Drept
ELSA Iași

Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)
Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)
Asociația ”Misiunea
Creștină
Armata
Salvării din România”,
corpul Iași

10.

11.

de

Instituția Prefectului –
Județul Iași
(Compartiment
Manager Public)

Instituţia Prefectului
–
Judeţul
Iaşi
(Compartiment
Manager Public)

Instituția Prefectului
– Județul Iași
(Compartimentul
Resurse Umane)
Asociația
”Breasla
Constructorilor
Ieșeni” Iași
Primăria
Comunei
Ciurea
Asociația
CulturalUmanitară
”Fiii
satelor”

Protocol de colaborare
privind
implementarea proiectului ”Vocea
ONG pentru comunitate”, pr oiect
finanțat prin Fond ul ONG în România,
câștigat de un consorțiu de ONG-uri,
membre ale Comisiei ONG din cadrul
Consiliului de Dezvoltare Economică și
Socială
Acord
de
parteneriat
privind
colaborarea părţilor în ve derea
realizării de activități de informare și
consiliere a cetățenilor
Acord
de
parteneriat
privind
implementarea
proiectului
”Dezvoltarea
clusterului
Breasla
Constructorilor Ieșeni în vederea
consolidării mediului de afaceri și
îmbunătățirii competitivității pe plan
intern și internațional”, pr oiect cofinanțat prin POSCCE, DMI D1 .3
”Dezvoltarea
Dura bilă
a
Antreprenoriatului”
Protocol de colaborare
privind
susținerea creării la nivelul Regiunii
Nord-Est a unei rețele locale de sprijin
pentru femeile victime ale violenței în
familie

24.0 4.2014 - acord
pe termen nelimitat
În derulare 2015

30.0 6.2014 – 20 18
În derulare 2015

06.1 0.2014
11.2 015
Finalizare proiect

–

17.0 7.2015
17.0 7.2016
În derulare 2015

–

Acord
de
parteneriat
privind
colaborarea în veder ea mediatizării
proiectului „Tineri pe picioare” şi a
promovării
acestuia
în
rân dul
autorităţilor locale, a altor instituţii
publice, a ONG-urilor şi a mass-mediei
din judeţul Iaşi
Acord
de
parteneriat
privind
colaborarea în vederea sprijinirii
cazurilor sociale care se adresează
Instituției Prefectului – Județul Iași

10.2 012 –
prelungire acord de
parteneriat 10 . 201 5 10.2 016

Acord
de
parteneriat
privind
efectuarea de practică de specialitate
pentru studenți ai Facultății de Dre pt,
membri ai asociației ELSA
Acord
de
parteneriat
privind
sprijinirea unor familii afectate de
incendiul din luna martie 2015 din
comuna Ciurea (construirea u nui
imobil cu 9 apartamente)

03. – 07.20 15
finalizat
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11.2 014 –
prelungire acord de
parteneriat 11 . 201 5 11.2 016

10.2 015 – 10 .20 16
În derulare 2015

–

12.

Instituția Prefectului –
Județul Iași
(Compartiment
Manager Public)

13.

Inspectoratul
Județea n Iași

14.

Universitatea
Alexandru Io an Cuza
Iași, Facultatea de
Economie
și
Administrarea
Afacerilor
Universitatea
Alexandru Io an Cuza
Iași, Centru de Studii
Europene
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția Copilului Iaşi

15.

16.

Școlar

17.

S.C. S EDCOM LIBRIS
S.A. Iaşi

18.

Reprezentanţa UNICEF
România

Primăria Municipiului
Iași
Camera
Agricolă
Județea nă Iași

Acord
de
colaborare
privind
organizarea
u nor
târg uri
și
evenimente expoziționale în scopul
promovării produselor agroalimantare
și nonalimantare a utohton e și a
serviciilor producătorilor agricoli din
județul Iași (Piața de Duminică)
Instituţia Prefectului Acord
de
parteneriat
pentru
– Judeţul Iaşi
organizarea concursului ”Sărb ătoarea
(Consultantul pentru Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”
romi)

09.2 015 – 09 . 2016
În derulare 2015

Instituția Prefectului
– Județul Iași
(Compartimentul
Resurse Umane)

Convenție cadru privin d efectuarea
unui stagiu de practică în cadrul
programelor de studii universitare de
licență și master

03. – 07.20 15
finalizat

–

Instituția Prefectului
– Județul Iași
(Compartimentul
Resurse Umane)
Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)
Inspectoratul Școlar
Județea n Iași
Direcția de Sănătate
Publică Iași
Inspectoratul
de
Poliție Județean Iași
Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)

Acord pentru practica studenților din
cadrul centrului

04. – 07.20 15
finalizat

–

Convenţie de colaborare în ve derea
identificării şi intervenţiei pentru
prevenirea a ban don ului şcolar al
mamelor minore, minorelor gravide
sau minorelor predispuse la semenea
riscuri

17.0 1.2013
semnat pe perioa dă
nedeterminată
În derulare 2015

Protocol de colaborare
privind
promovarea Târg ului Inter naţional de
Carte LIBREX / 6 – 10 martie 2015

25.0 2.2014
02.
–
03.201 5–
finalizat

Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)
Direcția Generală de
Asistență Socială și
Protecția
Copilului
Iaşi şi 4 autorităţi
publice locale

Convenţie de colaborare privind
implementarea proiectului „Sprijinirea
copiilor invizibili” (continuare proiect
2011, 2012 , 201 3, 201 4)

02.2 015 – 09.2015 –
finalizat
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02.2 015 – 02 . 2016
În derulare 2015

19.

S.C.
Schubert
Franzke S.R.L.
Napoca

&
Cluj

Instituţia Prefectului
– Judeţul Iaşi
(Compartimentul
Afaceri
Europene ,
Dezvoltare Economică
și
Strategii
Guvernamentale)

Convenţie privin d p ublicarea hărţii
oficiale a judeţ ului Iaşi și postarea
hărții web interactive a județului Iași
pe pagina www.prefecturaiasi.ro

12.0 7.2013
Semnat pe perioa dă
nedeterminată
În derulare 2015

De asemenea, în anul 2015 s-au desfășurat activ ităţi în cadrul C onsiliului de
dezv oltare economică şi socia lă a judeţului Iaşi (C DES). A continuat activ itatea celor
două comisii deja înființate (C omisia pentru O NG-uri și C omisia pentru construcții)
fiecare av ând rezultate remarcabile pe domeniul de compete nță (demersuri le gislativ e,
proiecte etc).
În cadrul C DES a fost semnat un nou partene riat de promov are și susține re a
proiectului ”Piața de Duminică”: ev eniment dedicat m icilor producători, unde
consumatorii pot degusta și cumpăra produsele autentice locale cu spe cific românesc,
alimente proaspete, div erse obiecte meșteșugăre ști, direct de la cei ca re le produc. La
acest târg v or participa producători agricoli și meșteșugari din com unele județului Iași,
care vor preze nta și come rcializa produse autentice locale și țărăne ști de sezon. A ceastă
”piață” a apărut în ideea sprijinirii producătorilor agricoli din județul Iași pentru
promov area şi v alorificarea produselor pe plan local și educa rea consumatorilor prin
promov area unui mod de v iață și de alimentație să nătos.
CDES prin Comisia pentru
construcții cu sprijinul materia l al ”Breslei constructorilor ieșeni„ a desfășurat campania
de ajutorare a victimelor incendiului produs în com una Ciurea.
RA PORT DE ACTIVITATE A COMISIEI ONG PENT RU ANUL 20 15
Conducerea Com isiei ONG
C omisia ONG Iași funcționează din noiembrie 2011, av ând în în compone nță 40
de O NG-uri din județul Iași. Comisia ONG are rolul de platformă de dialog între
societatea civ ilă și autorități, în ideea de a contribui la perfe cționea rea consultării pentru
dezv oltarea durabilă a jude țului. C omisia ONG face parte din Consiliului de Dezvoltare
Economică și Socială Iași (partene riat între Instituția Prefectului, Consiliul Județean și
Primaria Iași) care a fost înființa t în baza Legii Dialogului Social nr. 62/2011.
În anul 2015, ca urmare a ale gerilor din luna noiembrie 2014, conducerea
Comisiei ONG a fost asigurată de:
Diana Păiuș, președinte comisie ONG – F undația Serv iciilor Sociale Bethany
Mihaela Munteanu, v icepreședinte comisie O NG – Fundația “Alături de V oi” România
Lucian Isaicu, se creta r comisie O NG - F undația Solidaritate și Speranță
Mandatul conducerii alese prin v ot se cret este pentru 3 a ni (noiem brie 2014 –
2017).
Rolul Comisiei ONG
Reprezenta rea interese lor sectorului O NG în C onsiliul de Dezvoltare Economică şi
Socială a judeţului Iaşi;
C reşterea gradului de reprezenta re a sectorului neguv ernamental în stabilirea
politicilor locale şi naţiona le în diferite domenii de inte res, cu accent pe
dezv oltarea socială şi e conom ică a com unităţii;
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Dezv oltarea de oportunităţi de colaborare şi asociere cu mediul de afa ceri,
universităţi şi autorităţi locale;
C reşterea participării a utorităţilor loca le şi centrale la susţinerea programe lor
derulate de societatea civ ilă în judeţul Iaşi;
C oordonarea strategică m ultisectorială a programelor sociale, culturale, de mediu,
tineret ş.a. din judeţul Iaşi
Rezultatele Com isiei ONG în anul 2015
Pe parcursul anul 2015 au av ut loc 5 șe dințe a le comisiei, în cadrul cărora au fost
dezbătute și realizate dife rite demersuri de interes pentru dezv oltarea economică și
socială a județului Iași și implicit a se ctorului ONG. Astfel:
A fost realizată identitatea v izuală a C omisiei O NG;
A u fost realizate demersuri către Primăria Iași pentru suplime ntarea bugetului
alocat finanțării proie ctelor O NG-urilor din municipiul Iași, modifica rea
regulamentului de finanțare al Consiliului Local, precum și introducerea unei
metodologii de selecție și a unui buget alocat cofinanțării proie ctelor europe ne
implementate de către ONG-uri. Acestea au constat în transm iterea de adre se
oficiale în parteneriat cu FONSS – F ederația Organizațiilor Neguv ernamentale
pentru Servicii Sociale, realizarea unui grup de lucru interinstituționa l pentru
redacta rea noului re gulament de finanțare, pa rticiparea în ședințele C onsiliului
Local în vederea dezbaterii modificărilor propuse prin noul regulame nt.
Deasemeni, C omisia ONG a oferit cadrul necesar pentru realiza rea de către
Primăria Iași a două dezbateri publice privind noul regulament de finanțare, în
acord cu Legea 52/2003 priv ind transpare nța în administrația publică. În urma
eforturilor comune ale C omisiei O NG și FONSS, în luna martie 2016 a fost v otat în
plenul Consiliului Local noul regulament de finanța re a proiectelor societății civ ile
în baza legii 350/2005, inclusiv a unei metodologii de cofinanțare a proiectelor
organizațiilor neguv ernamentale. Deasemeni, suma alocată finanță rii proiectelor
ONG-urilor din domeniile social, educație, mediu, civ ic etc. pentru anul 2016 a
înregistrat o creștere de la 150.000 le i la 400.000 lei;
A u fost realizate deme rsuri către C onsiliul Județean Iași pentru suplime ntarea
bugetului aloca t finanță rii proiectelor ONG-urilor din județul Iași și modifica rea
unor secțiuni ale ghidului de finanțare în v ederea crește rii accesibilității
organizațiilor ne guv ernamentale la finanțare și asigurarea calității proiectelor
finanțate;
În vederea creșterii accesului la finanțarea proie ctelor ONG din fonduri publice
locale, Comisia ONG și FONSS, prin membrii să i, au ofe rit consultanță și a sistență
tehnică în elaborarea propunerilor de finanțare a le orga nizațiilor grassroots;
În asociere cu FONSS, Comisia ONG a transmis o scrisoare de schisă Primăriei
Municipiului Iași pentru amendarea procesului de ge stiona re deficitară a
programului de finanțare a proiectelor societății civ ile pentru anul 2015;
În cadrul comisiei ONG a fost desemnat un reprezentant în cadrul Comisiei de
Ev aluare a Persoanelor cu Handicap pe ntru Adulți – Țuțu Radu – F undația Enable;
C omisia ONG a aderat la demersurile legislativ e facute de FONSS priv ind:
modificarea HG 532/1999 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului
contribuție i de întreține re în instituțiile de asistență socia lă datorată de
persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora; deme rs de blocare a
unei ordonanțe de urgență a MMFPSPV pentru includerea societăților comerciale
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în lista furnizorilor de servicii socia le eligibili pentru autoriza re; demersuri pe ntru
aprobarea legii economiei sociale ;
Ședințele comisiei O NG au facilitat cunoașterea activ ității membrilor comisiei,
împărtășirea expe rienței pe diferite domenii, identificarea de nev oi, stabilirea
ariilor de acțiune și primirea de noi membri. A stfel, în cursul a nului 2015 în cadrul
C omisiei ONG au aderat 6 noi membri: A sociația Studenților la Drept, A sociația
C entrul Multimedia Teatru FIX, A sociația Lucrătorilor din Textile, C onfecții,
Pielărie, A sociația C luburilor A lcoolicilor în Recupera re (A CAR), A sociația C ristofor,
Societatea Națională de Cruce Roșie Română – Filiala Iași.
Obiectivele Com isiei ONG pentru anul 2016
C onsolidarea relațiilor de colaborare cu autoritatile loca le prin pa rticipări la
ședințele de plen ale C onsiliului Local Iași si Consiliului Județean Iași, iniție rea
unor grupuri de lucru interinstituționa le pentru transpunerea în practică a
contra ctării serv iciilor sociale, monitorizarea modului de luare a deciziilor la niv el
local, monitoriza rea modului de gestiona re a finanțărilor acordate din bugete le
locale, furniza rea de expertiză specifică;
Sprijinirea orga nizatiilor neguvernamentale mici și mijlocii membre ale C omisiei
ONG in accesarea de fonduri locale;
Intermedierea dialogului dintre sectorul O NG și instituțiile publice de la niv el local
și/sau central;
C reșterea numărului de membri și div ersificarea ace stora ;
F acilitarea parte neriate lor interorganizaționale în v ederea accesă rii de finanțări
nerambursabile exte rne si dezvoltării sectorului ONG;
C onsolidarea poziției de partener de dialog socia l cu parlame ntarii ieşeni în
v ederea iniţierii unor propuneri legislativ e, și în oferirea unui punct de vedere
referitor la propune rilor le gislative existente în sensul consultării membrilor
comisiei cu priv ire la propunerile proie ctelor de lege ce urmea ză a fi iniţiate;
Reprezenta rea intereselor locale pentru dezvoltare economică și socială a
județului Iași la niv el regional și național.
ACTIVITATEA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL ÎN ANUL 2015
Relațiile cu pa rtene rii socia li s-au desfășurat în anul 2015 și prin interme diul
comisiei de dialog social. C omisia de Dialog Social a județului Iași funcționează în baza
legii 62/2011 a dialogului social și este formată din reprezenta nţi ai administraţiei
publice, reprezentanţi ai organizaţiilor patrona le şi ai organizaţiilor sindicale
repreze ntativ e la niv el naţional. Secreta riatul este asigurat de Instituția Prefectuluijudețul Iași.
Tem e abordate în cadrul comisiei în anul 2015:
nr.
Luna
Tema
crt.
1.
Ianuarie
Modificarea și completa rea Legii nr. 53/2003 – C odul
Muncii
– informare Ministerul Muncii, F amiliei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Principalele măsuri propuse de C NIPMMR pentru
susține rea IMM-urilor și mediului de afa ceri, care au fost
v alorificate de autorități în anul 2014. Priorități majore
pentru mediul de afaceri în anul 2015 susținute de
CNIPMMR
Probleme de intere s județean
- unirea A JPIS cu ITM
Februarie
Prezentarea activității A S-IS la împlinirea a 18 a ni de la
înființa rea alianței, pre zentarea susținută de V alerica
Panaite, v icepreședinte A lianța Sindicală
Prelegere ”Dialogul socia l- o pe rspectivă”, lector univ . dr.
Stefania Bejan de la Univ ersitatea „A l. I. C uza„ Iași
Dezbatere pe tema dialogului social- moderator C armen
Scutariu, re dactor TVR Iași
Martie
”Noile reglementări adoptate în domeniul fina nțelor publice
și preze ntarea proiectelor afla te în dezbatere publică
”Delimitarea cadastrală a UAT-urilor din județul Iași ”probleme și soluții
”Siguranța cetățeanului- planul de măsuri preventive
pentru anul 2015”
Aprilie
C alitatea aerului în municipiul Iași- probleme și soluții
C ontrolul activ ităților cu impact asupra mediului
înconjurător
Strategia națională priv ind incluziunea socială și reducerea
sărăciei 2014-2020
Mai
A plicarea legii 416/2001 priv ind venitul minim garantat,
actualizată
Principalele propune ri ale CNIPMMR de îmbunătățire a
proiectului Codului fiscal și a proiectului Codului de
procedură fiscală
Iunie
Proiectul C odului electoral
Prezentarea problemelor cu care se confruntă angajații din
cadrul Poștei Româ ne
A ugust
Măsurile întreprinse pe ntru diminuarea da unelor produse
în agricultură în urma se cetei
Legea unică de salariza re a buge tarilor
Septembrie
Dezbaterea propune rii de rev izuire a HG 1260/2011 priv ind
(videoconferintă) sectoarele de activ itate stabilite conform Lg.62/2011;
Dezbaterea proiectului de hotărâ re priv ind unele măsuri
pentru stabilirea programului de lucru la niv elul
administrației publice centrale.
Octombrie
Legea cadru priv ind sa larizarea pe rsonalului plătit din
fonduri publice
Reglementări, a tribuții
și responsabilită ți priv ind
v alorificarea adeverințelor de grupă supe rioară de munca
la stabilirea dre pturilor de pensie
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23.

Noiembrie

24.
25.
26.
27.

Decembrie

Situația protocolului încheia t între Primăria Municipiului Iași
și Primăria C omunei Țuțora priv ind groapa de gunoi și
obligațiile ce de curg din a cesta
Stadiul pregătirilor pentru se zonul rece
Strategia Națională pentru dia log social și Planul de măsuri
pentru dezv oltarea dialogului social
A nalizarea proie ctului Hotărâ rii de Guv ern (HG) pentru
înfiinţa rea şi stabilirea atribuţiilor noului Minister pentru
C onsultare Publică şi Dialog C ivic
Bilanț și analiză

Negocieri și medieri ale conflictelor:
- medierea conflictului între repreze ntanții sindica tului Sanitas și conduce rea
Institutului de Psihiatrie Socola. A ceastă situație a apărut, conform petiției
Sanitas, în urma implementării mă surilor dispuse de C orpul de control al
Ministrului Sănătății, respectiv , reduce rea cuantumului sporului de condiții
periculoase de la 75% la 50% pentru un numă r de 38 de angajați;
- medierea conflictului între repreze ntanții sindica tului Sanitas și conduce rea
Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de siguranță Pădureni- Grajduri. Situa ția
reclamată de re prezentanții sindicatului a fost atitudinea manage rului față de
angajați, existența unui climat te nsiona t și pre siunile e xercitate asupra salariaților
spitalului;
- negocie ri cu reprezenta nții F O RTUS care au pichetat instituția. Se reclamă situa ția
socială dificilă a salaria ților Combinatului ca urmare a neîncasă rii drepturilor
salariile restante. Deși nu încasează efectiv salarii nu pot fi incluși într-o formă de
protecție socială deoa rece sunt sala riați, da r nu be neficia ză nici de drepturi
salariale încasate efectiv. Majoritatea se af lă în risc extrem de a-și pierde
locuințele
- negocie ri cu sindicaliștii C FR
Relația cu societatea civilă – Primăria Municipiului Iași
Biroul de re lații cu societatea civilă din cadrul Serviciului Rela ții C omunitare și Politici Publice
gestionează, conform Regulame ntului de Organizare și Funcționare al instituției, comunicarea între
Municipiului Iaşi şi instituţiile de cultură din Iaşi, cultele religioase, structurile sportive şi ONG – urile
cu activ itate la nivelul municipiului Iaşi. Prin această structură se monitorizează şi evaluează
proiectele finanţa te de la bugetul local în domeniile de compete nţă (cultură, religie, sport şi
societate civ ilă), inclusiv prin parte neriate. Biroul menționat are de asemenea și atribuții de
finanțare a proiectelor de sport și tinere t.
Municipiul Iaşi dezvoltă anual legătura cu reprezenta nţii socie tăţii civ ile, susţinând acţiunile,
proiectele ca re v in din a cest pa lier a l com unităţii, pornind de la principiul că o comunitate
democratică trebuie să încurajeze în orice mome nt iniţiativ ele care prov in din partea ce tăţenilor.
În anul 2015, programul de finanţare nerambursabilă de stinat proiectelor de interes public
local propuse de organizaţiile neguv ernamentale din Municipiul Iaşi a dema rat în luna mai, sele cţia
proiectelor O NG –urilor fiind realizată de către C omisia de Relaţii cu Societatea C iv ilă şi Evaluarea
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Proiectelor (C .R.S.C.E.P.), în conformitate cu prev ederile Legii 350/2005 priv ind re gimul finanţă rilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activ ităţi nonprofit de inte res general şi cu
prev ederile Regulamentului de orga nizare şi funcţiona re a C .R.S.C.E.P.
Suma alocată în anul 2015 de la bugetul local pentru finanţa rea nerambursabilă a
proiectelor societăţii civ ile a av ut v aloarea de 150.000 lei. Domeniile priorita re de f inanţa re au vizat
următoare le paliere : social, tine ret, educaţie, cultură (cu exce pţia proiectelor care v izează editarea
şi publica rea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, pentru care e xistă program spe cial de fina nţare de
la bugetul local), sănă tate.
Pentru anul 2015, Municipiul Iaşi a finanţat nouă organizaţii nonguvernamentale pentru
următoare le proie cte, alocând următoare le sume per proiect şi a susţinut următoarele acţiuni şi
activ ităţi:
o Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany – Proiectul “Serv icii de recupera re pentru
integra rea socia lă a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi” - 26 .100 lei – care a vizat oferirea
de servicii integra te pentru 20 de copii şi tineri cu diza bilităţi incluşi în programul de
terapie, pre cum şi serv icii de consilie re pentru părinţi;
o Asociaţia Tranzit.ro – Proiectul “Generaţia Online – Expoziţie de artă contempora nă şi
proiect în spa ţiul public din Iaşi” - 1 3.467 lei – care a v izat producerea şi transportare a
lucră rilor de a rtă ce constituie expoziţia, instala rea e xpoziţiei, organizarea unei discuţii
interdisciplina re publice în spaţiul expoziţional;
o Asociaţia Salvaţi Copiii – Proiectul “Gândeşte înafara... Stigmei!” - 19 .888 lei
– a vizat elaborarea design-ului unui curs de forma re a cadrelor dida ctice pe ntru
implementare program anti-stigmă în şcoli, precum şi formarea cadrelor didactice
selectate, de zv oltarea, implementarea şi monitorizarea programului anti-stigmă în şcoală şi
comunita te, urmate de consultări între instituţiile implicate în includerea socială şi
educaţională a copiiilor cu tulburări de sănăta te mintală ;
o Fundaţia Comunitară Iaşi – Proiectul “Mentorat pentru performa nţă” - 13 .63 1,8 lei –
care a v izat sele cţia mentorilor, consilierea psihologică a tinerilor, workshop-uri pentru
mentori şi activităţi de grup pentru socializare, finalizate cu crearea unui ghid de bune
practici;
o A NCAAR Iaşi – Proiectul “Suport pentru integra rea copiilor diagnosticaţi cu autism în
învăţământul de masă” - 10 .378,8 lei – care a v izat crearea unui grup online cu resurse
informaţionale cu scopul de a schimba mate riale şi instrumente de lucru utilizate în lucrul
cu copii dia gnosticaţi cu autism, precum şi rea lizarea unui album online pentru promov area
şi recunoaşte rea publică a cadre lor didactice care integrează în cla sele lor copii
diagnosticaţi cu autism;
o Fundaţia Star of Hope Rom ânia – Proiectul “Paşi pentru o comunitate incluziv ă” 28.500 lei – ce a vizat realizarea de cursuri de instruire pentru părinţi care au copii sa u
tineri cu dizabilităţi, consilie rea şi informarea lor;
o Asociaţia EURODEMOS – Proiectul “Lideri pentru Europa” - 15.050 lei –ca re presupune
creşte rea participă rii tinerilor şi a cetăţenie i europene activ e;
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o Asociaţia „Păpădia” – Proiectul “Alternative comunitare pentru persoa ne v ârstnice
dependente” - 12 .318 lei – care a v izat realiza rea unui profil tipic al îngrijitorilor la
domiciliu, furnizat de o echipă de specialitate şi acordarea de serv icii specializate pe ntru
aceste persoane;
o Asociaţia SF. Damian – Proiectul “Pentru seniorii noştri” - 10.660 lei - care a v izat
acorda rea de serv icii de îngrijiri social-me dicale şi paliative la domiciliu pe ntru seniori.

Relația cu societatea civilă - Inspectoratul Școlar al j udețului Iași
Schimbarea de pattern educaţional generată de dinamica globa lizării este
reflectată de produsele educaţionale finale: a bilitățile și atitudinile elev ilor, capa citatea
lor de inserţie socială, compete nțele de comunicare în spații multiculturale, înzestrarea
cu metode eficiente de înv ăţare etc.
Inspectora tul Școlar J udețean Iași își asumă rolul de mediator educațional care
își propune să contureze și să susțină parcursul indiv idual al fiecărui beneficiar al
educației, să realizeze o educație cu deschidere universală prin formarea competențelor,
a concepțiilor și atitudinilor adecvate dezvoltării civ ismului, participării active în
structurile f uncționale ale unei societăți democratice, înțe legerii și asumă rii
multiculturalismului într-o socie tate globală.
C onstruirea unor structuri educaționale viabile și eficiente, ca re să ofere
răspunsuri ade cv ate prov ocărilor societății cunoa șterii, pre supune interv enţii inov ativ e în
plan social, economic, cultural. A ceste inte rvenţii pot fi posibile doar prin implicarea
societăţii civ ile și a partene rilor instituționali, obiectiv prioritar, aflat în atenția
permanentă a Inspectoratului Școlar Județean Iași.
În acest sens, în semestrul I, an școlar 2015-2016, putem v orbi de cola boră ri la
niv el instituţional realizabile prin derularea de activ ităţi şi proie cte comune ca re v izează:
• schimburi de expe rienţă inter-instituţionale ;
• atragerea resurselor materiale, financia re, umane ;
• realizarea unor proie cte educaționale comune;
• colaborarea în cadrul unor structuri instituționale spe cifice.
Aceste activ ități au fost subsumate urmă toarelor obiective specifice:
• Dezv oltarea capacităţii de cooperare inter-instituţională în beneficiul
şcolii şi al com unităţii locale;
• C onştientizarea re preze ntanţilor societății civ ile cu priv ire la rolurilor sporite în
relaţie cu dezv oltarea şcolii;
• Schim barea de valori, atitudini şi com portam ente la nivelul comunităţii prin
elaborarea şi derularea unor proie cte în regim de pa rtene riat.
• C rearea unor oportunităţi pentru educaţia perm anentă, în spiritul
competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, autonom iei și libertății
individuale și colective.
Parte importantă a societății civile, sindicatele sunt 56T „56Tconstituite de către
salariați pe baza dreptului de libe ră asociere, în scopul promovării intereselor lor
profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și
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colectiv e ale acestora prev ăzute în contractele colectiv e și individuale de muncă sau în
acordurile cole ctiv e de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legisla ția na țională,
în pactele, tratate le și conv ențiile internaționa le la care România este parte56T” (Legea
nr. 53/2003, cap.214)56T. Abordând modalități specifice de comunicare și negociere în
relațiile cu forurile decizionale, sindicatele aduc în discuție problemele reale și
com plexe ale cadrelor didactice și ale tuturor celor angajați în sistemul e ducațional,
încercând, totodată, să faciliteze adaptarea categoriei socio-profesionale pe care
o reprezintă la realitățile, mereu în transformare ale societății actuale.
Creșterea calității actului educațional prin realiza rea unei educații de vocație
europeană, prin ce ntra rea actului didactic pe elev și facilitarea de zvoltării indiv iduale și
profesionale a ca drelor didactice a repreze ntat premisa colaborării dintre Inspe ctoratul
Școlar Județean Iași și sindicatele re preze ntativ e la niv elul județului Iași: Uniunea
Sindicatelor Libere din Înv ăţământul Preuniv ersitar Iaşi, Sindicatul Înv ăţământ
56T „56TSpiru Haret50T” 50TIaşi, 50TAlianța Sindicală 50T56T „50T56TGh. A sachi” Iași.
50TRealizarea activităților com une este circumscrisă cadrului instituțional, formal și
juridic sta bilit prin dispozițiile Legii nr. 1/2011, Legii Dialogului Social nr. 62/2011 cu
modifică rile și comple tările ulterioa re și ale C odului Muncii și v izează numeroase paliere
de interv enție.
O modalitate eficientă de cooperare inter-instituțională o constituie prezența liderilor
sindicatelor din județul Iași la ședințele C onsiliului de administrație al I.S.J. Iași, ale
Consiliului C onsultativ , la dezbateri și w ork-shop-uri organizate de instituție. Sindicatele
sunt inv itate permane nt la aceste ședințe, sunt consultate cu privire la problema tica
abordată, ia r punctele de v edere exprimate sunt av ute în vedere de conducerea I.S.J.
Iași și integrate în strategii și pla nuri operaționale.
De asemenea, sindicatele fac parte din C omisia pa ritară în temeiul Regulamentului –
cadru privind organiza rea și funcționarea comisiei paritare din C ontractul cole ctiv de

muncă nr.1483/13.11.2014, unic la
preuniv ersita r pe anii 2014-2015.

niv el de sector de activ itate înv ățământ

În această calitate, lide rii sindicali au participat la dezbate ri și analize consistente cu
priv ire la posibilitatea:
• acordă rii sporului de doctorat și pe ntru personalul care a obținut a cest titlu după 1
ianuarie 2010;
• aplicării art. 262, alin.4 și 5 din Legea educației na ționale nr.1/2011, cu modifică rile
și completările ulte rioare, cu priv ire la norma didactică de predare -înv ățare evaluare prev ăzută la alin.3, lit c), d) și e) pentru personalul didactic de predare și
de instruire pra ctică cu o v echime de peste 25 de ani v echime și gradul didactic I și
cadrele didactice din C orpul Național al Mentorilor, în sensul reducerii acesteia cu 2
ore/să ptămână, fără diminua rea sala rială, cu încadrarea în buge tul aprobat;
• aplicării art. 263 alin.7 din Legea educa ției naționale nr.1/2011, cu modif icările și
completările ulterioare, cu priv ire la pre darea orelor de educație fizică din ciclul
primar de către profesori de specialitate.
În același registru s-a u înscris dezbate rile ca re au avut drept punct central
clarificarea situației profesorilor nav etiști și a moda lităților de plată a nav etei acestora.
Un demers importa nt l-a constituit aprobarea C riteriulu i IV – Activ itatea metodică
și științifică dovedită prin documente justificativ e (detalie re) conform A nexei nr. 2 din
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului dida ctic din învățământul
preuniv ersita r în anul școlar 2016-2017, aprobată prin O rdinul Ministrului Educației și
Cercetării Științifice nr. 5559/27.10.2015.
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În semestrul I al anului școlar 2015-2016 a fost înregistrată ce rerea priv ind
demararea negocierilor pentru încheie rea contractului colectiv de muncă la nivel de
înv ățământ preuniversitar ieșean în baza Le gii Dialogului Social nr. 62/2011 cu
modifică rile și completă rile ulterioa re.
I.S.J. Iași este în dialog instituțional cu I.T.M. Iași pentru cla rifica rea aspe ctelor legale
priv ind reprezenta tivitatea, iar negocierea v a av ea la bază Contractul C olectiv de Muncă
Unic la Nivel de Sector de A ctiv itate Înv ățământ Preuniversitar nr. 1483/13.11.2014.
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016, repreze ntanții sindicatelor au
fost implicați în mod constant, alături de numeroși alți reprezentanți ai societății civile, ai
partene rilor instituționali, în demersurile instituției noa stre care au vizat creșterea
calității actului educațional: au participat la ședințele de monitoriza re a activ ității
manageriale și educaționale în care au fost realizate a nalize de etapă și la care au
participat toți directorii din județul Iași; de asemenea, au constituit un parte ner
important în rea lizarea dezba terilor priv ind propunerile pentru noile planuri-cadru la
gimnaziu.
Impactul activ ității sindicale trebuie relev at, în egală măsură, din perspectiva
implicării substanțiale în elaborarea actelor normativ e importante pentru funcționarea
înv ățământului române sc, cât și din aceea a conștie ntiză rii structurilor instituționalizate
ale puterii cu priv ire la menirea educație i - pilon esențial în modernizarea societății.
Un rol deosebit de important în realizarea unor activități și/sau proiecte e duca ționale
l-au av ut nume roasele asociații, organizații fundații, precum și partenerii
instituționali care au colabora t cu Inspectoratul Școla r Jude țean Iași dire ct sa u prin
intermediul instituțiilor adiacente /subordonate. Problematica a borda tă v izează
partene riatele ce promov ează educaţia în spiritul multi- și interculturalismului,
prev enirea apariției/combaterea anumitor fenomene anomice, formarea şi dezv oltarea
atitudinilor şi comportamente lor pentru un stil de v iaţă sănătos, educația în spiritul
valorilor moral-civ ice etc., în calitate de inserții ale non-formalului. Este recunoscut
faptul că educația nonformală produce efecte benefice atât asupra e lev ilor, cât și a
cadrelor didactice, abordând teme pe care un sistem instituționa lizat le introduce în
curriculă mai greu, schimbând astfel me ntalitățile educaționale ale tuturor partenerilor
implicați: școală, familie, societate civilă, autorități.
Analizând tematica proiecte lor realizate în parteneriat, me nționăm colaborările cu:
SOCIETATEA CIVILĂ prin interme diul diferitelor asociații, organizații și fundații:
•
Federația Națională a A sociațiilor de Părinți – Înv ățământul Preuniv ersitar, prin
intermediul asociaților de pă rinți e xistente la niv elul instituțiilor școlare;
• F undația Holt în v ederea realizării proiectului “Împreună pentru copii”;
• A sociația pentru Dezv oltare C ontinuă AD PLUS Iași pentru constituirea re țelei
interprofesionale C ombaterea stereotipurilor de ge n, orga nizate în cadrul proiectului
ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilită ți din Municipiul Iași, proie ct
implementat de C onsiliul Județea n Iași în parteneriat cu Direcția Generală de
A sistență Socială și Protecția Copilului Iași.
• A sociația Salv ați C opiii Iași în v ederea realiză rii a ctiv ităților proiectului C omunitateC opil-Familie, proiect f inanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul F ondului O NG
în România
• F undația C amera de A rbitraj și Mediere Iași prin participarea la C onferința Metode de
prev enire a corupției și consolidarea integrității în se ctorul public, organizată în
parteneriat cu Primă ria Municipiului Iași
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• F undația C omunitară Iași prin promov area programelor de burse pentru performa nță
și pentru elev ii pasionați de științe exa cte.
• Samsung Electronics România în v ederea implementării programului Trends of
Tomorrow ;
• A sociația STEP in Tourism, în vederea realizării proiectului Incubatorul de pov ești;
• A sociația Școala de valori prin promov area programelor de burse ;
• F undația Noi O rizonturi în realizarea programelor IMPACT;
• A sociația Acțiunea 2012, în realiza rea activ ităților de susține re a schimburilor de
experiență între tinerii din Republica Moldova și România.
Relația cu Minoritatea Rroma - Instituția Prefectului – Județul Iași
C onform Strategiei Guv ernului nr. 18 din ia nuarie 2015, în conformitate cu
regulamentul de organiza re şi funcţionare ale Biroului J udeţean pe ntru Romi şi în
concordanţă cu atribuţiile specifice din f isa de post, activitatea consultantului pentru
romi din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, a fost focusa tă pe:
• Identif icarea prin procesul de facilitare comunita ră a principalelor nev oi ale
comunităţilor de romi
• Elaborarea planului jude ţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome prin
armonizarea principalelor nev oi ale comunităţilor locuite de cetăţeni apa rţinâ nd
minorităţii rome din judeţ cu masurile prev ăzute în Strategia Guvernului de
incluziune a ce tăţenilor româ ni aparţinând minorităţii romilor pentru perioada
2012-2020
• Sprijinirea impleme ntării măsurilor stabilite în planul judeţean prin acorda rea de
consultanţă reprezentanţilor serv iciilor deconce ntrate şi prin fa cilita rea accesului
acestora în cadrul comunită ţilor cetăţe nilor aparţinând minorităţii rome.
• Monitorizarea im plementării măsurilor din aria serv iciilor deconcentrate implicate
şi a parte nerilor sociali pentru îndeplinirea obiectiv elor şi sarcinilor din Strategia
Guvernului , deplasă ri a le membrilor B.J.R în com unitățile de romi din județul
Iași, întâlniri comunitare (Tg. F rumos, Mironeasa, Lungani, Zme u C rucea, Podu
Iloaiei, Ciohorăni, Hârlău, C iurea, Grajduri, Zece Prăjini, Holboca.)
• Introduce rea măsurilor din Strategia naţională a Guvernului priv ind incluziunea
minorităţii rome, in planul de dezvoltare a judeţului, sau după caz, în planurile
integrate de dezvoltare locală .
• Întocmirea ra poartelor seme striale de progres referitoare la implementa rea
planului judeţean de măsuri priv ind incluziunea minorităţii rome şi înaintarea lor
către C ompartimentul C entral de Monitorizare şi Evaluare cât şi către A genţia
Naţională pentru Romi.
• O rganizarea activităţilor de susţinere pentru activ ităţile de evaluare realizate de
către Compartimentul Central de Monitorizare şi Ev aluare, participa rea
consultantului pentru romi la elaborarea proiectului STRATEGIEI GUVERNULUI
ROMÂNIEI DE INC LUZIUNE A CETĂŢENILO R ROMÂNI APARŢINÂND
MINO RITĂŢII ROME PENTRU PERIOADA 2014-2020.
• C oordonarea activ ităţilor de monitoriza re a politicilor publice destinate minorităţii
romilor şi a proiectelor implementate la niv el judeţean.
• Iniţierea şi păstrarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile administra ţiei publice
locale care iniţiază, implementează şi furnizează date referitoare la incluziunea
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cetăţenilor apa rţinând etniei romilor.
A sigurarea secreta riatului tehnic al Grupului de Lucru Mixt format la niv elul
judeţului Iaşi
Sprijinirea instituţiile deconcentrate,
mem bre ale G.L.M,
în re zolv area
problemelor specif ice ale romilor, crearea unui cadru de comunicare şi colabora re
între acestea și structurile reprezenta tive ale romilor.
Monitorizarea şi sprijinirea programelor socia le menite să stimuleze participa rea
şcolară şi să reducă absenteismul, dezvoltarea de partene riate care să sprijine
accesul copiilor apa rţinâ nd minorităţii rom ilor la educaţia de calitate.
Identif icarea unităţilor şcolare cu populaţie de e tnie romă, fa cilita rea accesului la
studiul limbii romani la toate niv elurile înv ăţământului pre univ ersitar (preşcolar,
primar, gim nazial, liceal, profesional) şi programe de re cuperare şcolară pentru
tineri şi adulţi, de tip „A doua şansă”,
C ampanii de informare şi orientare a elevilor romi pentru a ccesa rea locurilor
speciale din licee si facultăţi.
Promov area oportunităţilor şi programelor de burse finanţate de către Roma
Education Fund
prin programele Roma Memorial University Scholarship
Programme şi Roma Health University Scholarship Programme și „C resterea
accesului tinerilor romi la inv atamantul supe rior”. Proiectul este cof ina ntat din
F ondul Social Europea n prin Programul O perațional Sectorial Dezv oltarea
Resurselor Umane 2007-2013, campanie derulată în parte neriat cu A sociaţia
Partida Romilor „ Pro Europa”
Sprijinirea orga nizării unor forme de educaţie com plementa ră, remedială, Şcoala
după școală. C onsolidarea pa rteneriatului cu organizaţii neguv ernamentale şi cu
div erse instituţii pentru prev enirea abandonului şi diminuarea absenteismului.
Extinderea se rv iciilor de me diere şi consiliere şcolară în unităţile şcolare unde
înv aţă elev i romi şi sprijinirea înf iinţării de clase de tip „A doua şansă” pentru
persoanele care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie.
Monitorizarea constituirii colectiv elor de elev i din perspectiv a legislaţiei ca re
interzice segregarea în educaţie şi respectarea principiilor nediscrimină rii.
O rganizarea de
campanii de informare, educare si com unicare pentru
comunităţile de romi in domenii precum: v accinarea, sănătatea reproducerii, boli
transmisibile, mama si copilul, cu participarea tuturor actorilor, campanie derulată
în parte neriat cu Partida Romilor “Pro Europa ”.
Monitorizarea cazurilor de tratament diferenţiat sau discriminare etnică în
asigura rea accesului la serv iciile me dicale pentru cetăţenii romi, colabora rea cu
C onsiliul Național Pentru Combaterea Discriminării.
Monitorizarea modului de accesare a serv iciilor de să nătate , sprijinirea
persoanelor nea sigurate prin includerea în cadrul interv enţiilor pe domeniu
desfăşurate de entită ţi private sau asociaţii şi f undaţii.
Sprijinirea iniţiativ elor de e conomie socială care vizează incluziunea activ ă şi
ocuparea în rândul comunităţilor locale cu un proce nt însemnat de popula ţie
aparţinând minorităţii romilor, prin susţinerea pa rtene riatului între autorităţile
publice locale şi comunităţile locale
Sprijinirea măsurilor sociale şi monitoriza rea modului de a plica re a legislaţiei în
domeniu – v enit minim garantat cu măsuri activ e de ocupare prin implica rea
autorită ţilor locale în administrarea unor măsuri activ e de ocupare speciale pentru
benef iciarii de v enit minim garantat .
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Sprijinirea procesului de legaliza re a aşezărilor informa le ale romilor prin
campanii de informare și diferite demersuri instituționale ÎN PARTENERIAT CU
A genȚia Națională pentru Romi.
C olaborarea cu DA PP in vederea prevenirii ev acuarilor fortate și gasirea unor
soluții de sprijinire a pe rsoanelor de e tnie romă aflate in situatii de criză.
C reșterea ratei de inserție pe piața m uncii a persoanelor de etnie
romIdentif icarea de oportunităţi pentru insertia pe piata muncii pentru
persoanele aflate in situaţii de risc, colaborare cu organizatii neguvernamentale și
A JOFM, promov area ofertelor de formare /ca lificare și angajare, oferite prin
diferite proiecte cu f inanțare din F.S.E, inclusiv elaborarea unei baze de date cu
persoane de etnie romă ca re doresc sa urmeze cursuri pentru domenii solicitatea
pe piaţa muncii.
A sigurarea de consultanta ONG-urilor rome care au accesa t f inanțări din
fondurile Programului f ina nţat de Isla nda, Liechtenstein şi Norvegia prin
intermediul Mecanismului F inancia r al Spaţiului Economic European (SEE) 20092014.
Realizarea şi actualizarea listei comunităţilor de romi eligibile pentru diferite
programe și inte rvenții care au drept grup țintă grupurile vulnerabile.
O rganizarea unor ev enimente cu caracter cultural înscrise in calendarul cultural al
romilor (C omemorarea Dezrobirii romilor - 20 februarie;Ziua limbii roma ni - 16
Iunie, face parte din C alendarul UNESCO; Ziua internaţionala a Romilor - 8
aprilie ; Joia Verde, comemora rea „Holocaustului”- 9 octombrie: Ziua Minorităților
Naționale - 18 decembrie )
O rganizarea unor ev enimente și a cțiuni în scopul promovării v oluntariatului și a
cetățeniei a ctiv e:
C omemorarea Dezrobirii Romilor- 20 februarie 2015
Gala Prietenii Romilor ediția a II-a - aprilie 2015
C aravana primăverii – martie- mai 2015 - campa nie civ ica de ecologizare și
promov are a unui stil de viață sănătos în comunită țile de romi
C aravana ocupării – camanie de promovare a oportunităților de angajare
Bazarul Romilor – 5 aprilie 2015, ev eniment stradal, ateliere mesteşugăre şti,
expoziţie cu vânzare, muzică tradiţiona lă, animaţie, dans - fla s mob
Noi iți dăm recomandare!- campanie destinată cre șterii gradului de participa re
școlară a romilor la înv ățământul liceal și univ ersitar aprilie – se ptembrie 2015
Expediţie in trecutul romilor - ta bară de v ară regională elaborarea unor brosuri
și culegeri de folclor rom cu destinație pe dagogică
Sprijinirea populaţiei de etnie pentru obţinerea ce rtificatelor de stare civ ilă cât şi
a actelor de identitate, activ itate desfășurată în pa rteneriat cu autorită țile publice
locale din com unită țile unde locuie sc romii și instituțiile responsabile (Direcția
Județeană de Ev idență a persoanelor)
Medierea unor conflicte intracomunitare si inter – instituţiona le, care au av ut
actori romi ( casatorii tim purii, relaţii sexuale cu minori).
Întâlniri cu reprezentanţi ai structurilor deconcentrate IPJ, IJJ în scopul
ameliorării fenomenelor de discrimina re, tratament diferenţiat, sau abuzuri.
C onsiliere acordată persoanelor de etnie romă în scopul obţinerii unor drepturi
civ ice garantate de statul român, orientarea acestora către instituţii entităţi
responsabile.
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Relaţii normale cu minorităţile - Prim ăria Municipiului Iași
Minorităţile au f ost, sunt şi v or fi întotdea una parte integrantă şi activă a v ieţii
economice, sociale, cultura le şi religioase a Iaşului, oraş multicultural prin exce lenţă, în
care fie care minoritate a contribuit la dezv oltarea oraşului şi la conturarea unui profil
urban unic pe plan na ţional şi internaţional.
Div ersitatea cultura lă care cara cterizează societatea actuală ieşeană, parte a
trecutului istoric extrem de tumultuos, a dus la interacţiuni sociale între grupuri
purtătoa re de culturi dife rite. După reinstaurarea regimului democratic în România în
anul 1990, când au fost deschise la Iaşi Centrul C ultural F rancez, Centrul C ultural
German, Centrul C ultural Britanic (British C ouncil), C entrul C ultural al A mericii Latine şi
Caraibelor, C entrul Cultural Elen „Panellinion”, dialogul inte rcultural s-a consolidat.
Potriv it datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană
Iaşi la data de 1 iulie 2015, av eau domiciuliul în Iaşi 359270 de locuitori, dintre care
171522 bărbaţi şi 187748 femei. C onform recesământului Populaţiei din 2011, în Iaşi
conv ieţuiesc 1.376 romi, 51 ucrainieni, 197 rusi-lipov eni, 178 greci, 215 ev rei, 12
armeni, 80 germani, 55 turci, 101 maghiari, 61 italie ni şi, mai ales pe perioada studiilor
univ ersitare, nume roşi studenţi arabi.
Inaugurarea Pieței Elenismului și a bustului Arhiepiscopului Kyprianos
al
Ciprului, 23 septem berie 20 15, in cadrul unui pa rteneriat cu A mbasada C iprului in
România aprobat de C onsiliul Local Iasi in luna iunie 2015.
La ceremonie au pa rticipat înalte fe țe bisericeși din Iași și din Cipru, re prezentanți
ai A mbasadei și Consulatului Ciprului, ai C amerei de C omerț Româno-C ipriote: IPS
Theofan – Mitropolit al Moldov ei si, Bucov inei, IPS Porfy rios – Mitropolit de Neapolis
Cipru si reprezentant al Bisericii ortodoxe a C irpului la Uniunea Europeană, Dimitris
Hatziargy rou - A mbassador al Republicii C ipru in Romania, Mamas Koutsoy iannis –
Presedinte al Camerei de C omerț Româno-C ipriote, C onsul Onorifc al Republicii C ipru in
Romania - zona Moldov a, Marios Klitou - Consul O norifc al României in Limassol, Cy prus
Kalliopi Avraam – fost A mbassador al Republicii Cipru in Romania, Maria Xenofontos
Christou - C onsul al Republicii C ipru in Romania, Demetris Efthymiades -A rhitect |
Urbanist | Manager GeneraL, Elena Paraschiv -Pop – Ambasada Ciprului, Mioara
Adamopoulou – A mbasada Ciprului.
Episcopul Kyprianos (1756-1821), personalita te cultura la și teologică, a trăit,
studiat și profesa t la Iași timp de peste 10 ani ani la A cademia Domnească, a ctiv ând
totodată ca preot paroh al Bisericii A cademiei. Întors în C ipru, a înfiinţat, după modelul
Academiei Domneşti din Iaşi, Şcoala Greacă la Nicosia. Între 1810 şi 1821 dev ine
Arhiepiscop al C iprului. In 1821 este e xecutat pentru implicarea in rev olutia greacă
(Eteria), pornită de la Iași.. Bustul din bronz a fost rea lizat cu sprijinul Ambasadei
Ciprului, Ministerului Educației și C ulturii din Cipru, A rhiepiscopiei și Camerei de Comerț
și Industrie România-C ipru. A mplsarea acestui bust la Iași este o oca zie de a pune în
evidență prietenia ce leagă Municipiul Iași de C ipru, dar și un motiv de strângere a
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legăturilor, de încurajare a turismului religios la Iași și de promov are a orașului Iași ca
destinație istorică și culturală.
Statuia Arhiepiscopului Ky prianos al C iprului este realizată din bronz de scuptorul
Ioan Ladea. Lucrarea, cu o înălţime de 70 cm, îl reprezintă pe fostul diacon de la
Academia Domnească din Iaşi la maturitate.
Istoria m inorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii
Proiectul „Istoria minorită ţior – o abordare cultural artistică a div ersităţii” a fost
iniţiat de Primăria municipiului Iaşi, a av ut partene ri Universitatea „A lexandru Ioan Cuza”
şi A sociaţia „Pro Roma” şi a fost finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda,
Liechtenstein şi Guv ernul României, prin Mecanismul F inanciar SEE 2009-2014, linia
"Promov area div ersităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural”. Pe parcursul
anului 2015 s-au de rulat 13 a ctiv ităţi cultural-a rtistice, la care s-au implicat cele mai
repreze ntativ e comunităţi etnice din Iaşi: armeană, rusă-lipoveană, ucraineană,
evreiască, elenă şi romă.
S-a tipărit monografia istorică a m inorităţilor „Iaşi – oraş al diversităţii”
O componentă majoră a proiectului a fost ce rceta rea istorică, ce a contribuit la
realizarea documentă rii istoriei culturale prin reconstituirea contribuţiei istorice a
minorită ţilor etnice şi confesionale la geneza şi ev oluţia ora şului Iaşi. C ercetarea istorică
a minorităţilor a fost coordonată de Univ ersitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
rezultate le fiind e xpuse în şase conferinţe tematice sub e gida “Iaşi - oraş al div ersităţii
culturale”. C ercetările au fost re unite într-o monografie istorică a minorităţilor din Iaşi,
ediţia fiind tipărită în 250 de e xempla re. La Muzeul Universităţii „A lexandru Ioan C uza” a
fost organizată şi o e xpozitie de fotografie cu perspectiv a de recuperare a memoriei
urbane privind convieţuirea dintre cele mai importante comunităţi istorice ale Iaşului.
Expoziţie de fotografie la Galeria de Artă “La Gard”
Galeria de artă “La Gard” a Casei de C ultură a Municipiului „Mihai Ursache” a
găzduit primul ev eniment cultural-artistic organizat în cadrul proiectului: “Instantanee
minorita re”, o expoziţie de fotografie dinam ică, o explozie de culoare şi se ntimente. Pe
cele 17 panouri ale galeriei au fost panotate tot atâtea postere cu imagini sugestive din
viaţa, locurile şi obiceiurile membrilor comunităţilor minorita re din Iaşi.
A u fost montate două spectacole de teatru: „Restituţio Benjam in
Fondane” şi „Fereastra”
„Restituţio Benjamin Fondane” a adus în prim plan istoria comunită ţii ev reieşti.
Spectacolul a fost găzduit de un spaţiu neconv enţional din Iaşi: hala de tramv aie a RA TP
Iaşi dar a fost jucat şi la Botoşa ni, tot într-o hală industrială. “ F ereastra” a av ut în primplan com unitatea roma şi este un spectacol de tip outdoor ce se adresea ză publicului
larg, spontan. Piesa s-a jucat pe espla nadele „Palatul C ulturii”, “O ancea” din Tătăraşi,
“Mimoza” din Păcurari, “Nicolina” şi “Piaţa V oievilor”, dar şi la Botoşa ni şi Suceav a.
Expoziţia de artă plastică “Convieţuiri” – organizată la “Palatul
Roznovanu”
Timp de ze ce zile, pe întreaga pe rioadă a Festivalului Internaţiona l al Educaţiei
2015, holul de la etaj al Primăriei Municipiului Iaşi a f ost transformat într-o inedită
galerie de artă. Semnificativ intitulată “Convieţuiri”, expoziţia a avut ca temă v iaţa,
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locurile şi obice iurile comunităţilor minoritare din Iaşi. A fost un ev eniment notabil
pentru ieşeni, municipalitatea fiind, în premieră, gazda unei e xpoziţii de artă pla stică de
o asemenea anv ergură. A u expus lucră ri, din galeriile personale, 32 de artişti plastici
ieşeni, membri a i UAPR – F iliala Iaşi.
Tabăra de pictură la Ciric
Unsprezece artişti plastici ieşe ni, aleşi din categorii de v ârstă şi din etnii dife rite au
participat, timp de opt zile, la o inedită tabără de creaţie. A fost o acţiune de ţinută, la
Ciric fiind reuniţi artişti plastici tineri, aflaţi an de an printre prota goniştii ultime lor
Saloane de pictură “A rtis” 2013-2015 sau “A telier 35”, organizate de UA PR – Iaşi.
Expoziţie de pictură la Atrium Palas Mall
C ele 22 de lucrări realiza te în tabăra de creaţie de la C iric au făcut obiectul unei
expoziţii ce a fost organizată la “A trium” Palas Mall. Tablourile au fost realizate de F elix
Aftene, C onstantin Tofan, Marinela Botez, C laudiu C iobanu, Adrian C rîşmaru, Rodica
Crîşmaru, A ndreea Dascălu, C ristian Diaconescu, Ioan Pricop, Manuel Mănăstireanu şi
Alexandru Stoica, student de etnie romă. Tabăra de creaţie şi expoziţia de artă plastică
organiza tă la “Palatul Roznovanu” au fost finalizate prin edita rea şi tipă rirea unui album
de artă.
Săptămâna diversităţii la Iaşi - festival interetnic
Locaţia aleasă pentru festiv al a fost în centrul istoric al Iaşului, pe espla nada din
faţa Palatului Culturii, ev enimentele derulîndu-se în două corturi imense şi pe scenă.
Timp de opt zile au fost orga nizate expoziţii de carte scrisă de sau despre comunităţi
culturale sau minorităţi, au fost vernisate expoziţii de fotograf ie şi a fost lansat albumul
de artă “Istoria minorităţilor”. Evenimentul a debutat cu parada costumelor populare,
care a avut loc sub f orma unei defilări prin oraş şi a reunit participanţi ai fiecărei
minorită ţi îmbrăcaţi în costume tradiţionale. În cort, pe parcursul fe stiv alului au avut loc
audiţii m uzica le, o zi dedicată poeziei “Ieri, nu demult” iar la Re staurantul C iric s-a
organiza t un “Atelier de tradiţii şi inov aţii în domeniul culina r”, cu degustări şi muzică
tradiţională şi a fost la nsată că rtea de bucate “Afinităţi gastronomice minoritare”, cu
reţete tradiţionale ale etniilor din Iaşi. Pe parcursul festiv alului a fost programat
spectacolul de teatru “Restituţio Benjamin F ondane” iar cinci zile s-a jucat, pe
esplanadele din principalele pie ţe ieşene, specta colul de teatru de animaţie “Fereastra”.
De asemenea, timp de 3 zile, pe o scenă amenajată pe esplanada din faţa Palatului
Culturii, fiecare comunitate implicată în festiv al a prezentat spectacole de dans şi muzică
specifică.
Celebrarea “Săptămânei Europene a Dem ocraţiei Locale”
Ev enimentul s-a desfăşurat la C entrul de Cartier din “Alexandru ce l Bun” şi a
cuprins o expoziţie de pictură şi două ev enimente educativ e: o conferinţă care a avut ca
temă “Şcolile minorită ţilor din Iaşi în pe rioada interbelică”, cu a ccent pe unităţile de
înv ăţământ din zonă şi un w ork-shop “Trăind împreună în societăţi multiculturale:
respect, dialog, interacţiune”. A u participat circa 100 de elev i şi cadre didactice de la
Lice ul “Miron Costin”, dintre care şi tine ri de etnie romă.
T urneu cultural-artistic itinerant la Botoşani şi Suceava
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„V iziuni minorita re”, evenimentul cultural-artistic desfăşurat la Botoşani şi Suceava
a av ut acţiuni conde nsate şi v ariate. În aceeaşi zi, botoşănenii au putut urmări în
premieră două spectacole de tea tru puse în scenă de proiect – „F ereastra” şi „Restituţio
Benjamin Fondane” - şi o expoziţie de fotografie organizată la Muzeul Judeţea n.
La Suceav a, „V iziuni minoritare” a fost gândit ca un ev eniment complex, cu trei
secţiuni distincte, programa te în aceeaşi zi: expoziţia de pictură “Istoria minorităţilor”,
gazduită de „Centrul de Tradiţii Bucovinene”, spe ctacolul de tea tru out-door “F ereastra”
şi concertul de jazz “Rezonanţe a rmeneşti” cu Harry Tavitian, ce a avut loc în sala
„Auditorium” a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Două filme documentare şi cinci scurt-m etraje redau activităţile
proiectului
Lansat oficial de “Ziua Internaţională a Tole ranţei”, în cadrul work-shop-ului
dedicat a cestei zile, filmul are trei se cţiuni. Primul montaj cinematografic, intitulat
“Istoria minorităţilor”, redă în mod a rtistic a specte din cadrul a ctiv ităţilor cultural-atistice
ale proiectului, cea de-a doua secţiune a filmului este de dicată în între gime festivalului
“Saptămâna diversităţii la Iaşi” iar a treia secţiune este formată din cinci scurt-metraje
despre v iaţa, obiceiurile şi a ctivitatea unor personalităţi ma rcante ale comunităţilor
etnice din care fa c parte.
Prezentare de modă cosm opolită de „Ziua Internaţională a
Minorităţilor”
Ev enimentul cultural-artistic găzduit de „Atrium” Pals Mall a cuprins o amplă
prezenta re de modă ce a pornit de la costumele tradiţionale ale comunităţilor etnice din
Iaşi implicate în proiect şi o expoziţie de pictură cu ta blouri puse la dispoziţia proiectului
de etniile locale. A u prezenta t şapte colecţii unicat C asa de modă „Nanette”, „C asa de
creaţie „Demetrios” din SUA , C asa de modă „Cosmobela” din Spania şi „Alma Nov ia” din
Polonia. Fiecare comunitate implicată în prezentarea de modă a contribuit cu câte o
rochie originală, specifică poporului căruia îi apa rţine. Manechine profesioniste de la
agenţiile de mode ling din oraş, care au beneficiat de serv iciile unei e chipe de hair-stilişti
şi make-up a rtişti, au îmbrăcat rochiile unicat f olosite la pre zenta rea de modă.
Evenimentul a cuprins şi e xpoziţia de pictură intitulată „C ulori europene”, lucrările fiind
puse la dispoziţie de comunităţile cooptate în proiect. Expoziţia de pictură a fost
prezenta tă de Constantin Tofan, maestrul picturii ieşene.
Com partimentul pentru problem ele rom ilor
În cadrul Primăriei Muncipiului Iaşi funcţionează Compartimentul pe ntru
problemele rom ilor. Cetăţenii de etnie romă care se adresează cu diverse probleme
administrativ e sunt sprijiniţi în rezolvarea acestora de către e xpe rtul pentru problemele
minorită ţii rome.
La audie nţele cu cetăţenii de etnie romă, precum şi în timpul de plasărilor în
comunităţile compacte de romi, e xpertul pentru problemele minorităţii rome a informat
membrii comunităţii cu priv ire la oportunităţile oferite de instituţiile statului cât şi de
societatea civilă în v ederea creşterii şi îmbunătăţirii situaţiei lor social e conomice pe
diferite dire cţii, cum ar fi: administraţie şi de zvoltare comunita ră, educaţie, ordine
publică, sănătate, locuire, protecţia copilului.
I. Administraţie şi dezvoltare comunitară
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•

•
•
•

Accesul cetăţenilor de etnie romă la serv iciile publice loca le, unde aceştia se
adresează cu div erse probleme, fiind sprijiniţi şi îndrumaţi către serv iciile de
specialitate respectiv e.
II.Educaţie
Elaborarea unui program de stim ulare a participării şcola re şi de reducere a
abandonului şcolar.
Implementarea programului “A doua şansă” derulat la Şc. N. Tonitza şi a
proiectelor “Şcoala, o şansă pentru fiecare” şi „Educaţia înseamnă v iitor”.
Informarea membrilor comunităţii cu privire la posibilitatea e levilor de a se inscrie
la liceu, pe locurile special pentru romi, pre cum şi posibilitatea de a benef icia de
burse pe ntru studenţii romi ofe rite de O .S.I. Budapesta.

•

III. Ordine publică
Dezv oltarea în colaborare cu organiza ţiile de romi a unor programe
pentru procurarea actelor de identitate.

•

IV. Sănătate
Îmbunătăţirea accesului la serv iciile medicale publice şi identifica rea soluţiilor
pentru includerea romilor în sistem ul asigurărilor şi înscrie rea la medicul de familie
cu sprijinul mediatorilor sanita ri.

•
•
•

•

V. Locuinţe
Rezolv area problemelor legate de dre ptul de proprieta te asupra te renurilor şi
locuinţelor deţinute.
Conceperea şi implementarea unor programe de reabilita re a locuinţelor şi a
mediului înconjurător în zonele locuite de romi.
Îndrumare şi sprijin privind completarea dosarelor pe ntru locuinţe
VI. Protecţia copilului
Îmbunătăţirea ca lităţii v ieţii copiilor din familiile cu venituri scăzute şi
asigura rea drepturilor acestora.

Învățământul pentru minorități – Inspectoratul Școlar al județului Iași
Învăţământul cu pre dare în limbile minorităţilor naţionale este ga rantat de art. 32
alin. (3) din C onstituția României, republicată, de Legea nr. 1/2011, secțiunea a 12-a,
art. 45-47 și de alte tratate, de clara ţii, recomandări, conv enţii internaţionale, ratif icate
de România. Elev ilor aparținând minorităților naționale care fre cventează unități de
înv ățământ cu preda re în lim ba română sa u în altă limbă decâ t cea maternă li se
asigură, la cerere și în condițiile legii, ca discipline de studiu, Limba și lite ratura maternă,
Istoria și tradițiile minorității naționale respectiv e, Educația muzicală în limba ma ternă.
În acest context activ itatea Inspectoratului Școlar Județea n Iași, prin Departamentul de
specialitate Minorităţi, și-a stabilit următoarele priorități:
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extinderea, de rula rea, monitoriza rea şi mediatizarea setului de programe de
sprijin care v izează stimularea participării şcolare, re duce rea abse nteism ului şi
obţinerea succesului şcolar în înv ăţământul pre univ ersitar;
restructurarea formării iniţiale a cadrelor dida ctice, ţinând cont de respe ctarea
principiilor şcolii incluziv e;
continuarea
măsurilor
de
susţinere
a
educaţiei
grupurilor
dezav antajate/minorita re, cu focaliza re pe angajarea resurse i umane care să
răspundă nevoilor identificate.
Studiul limbii materne este un element care stă la baza progresului şcolar.
Stimularea participării la educaţie a elev ilor minoritari constituie o priorita te în re zolv area
problemelor e ducaţionale şi sociale cu ca re se confruntă grupurile minorita re. Egalitatea
şanselor tre buie să semnifice, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capa cităţi şi
aptitudini diferite, ”o educaţie pentru toţi şi pentru fie care” (Reuchlin, 1991), o educaţie
deschisă pentru toate persoane le, indiferent de v ârstă şi condiţii socio-e conomice, dar şi
o educa ţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice – evitându-se
omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premise le ”egalităţii
şanselor de acces în v iaţa socia lă” (Husén, 1975). A ceastă opţiune a fost susţinută de
politicile de egalizare a şanse lor pra cticate de Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi, prin
obiectiv ele prioritare din Strategia Jude ţeană focusate pe combaterea e xcluziunii şi
selecţiei e xace rbate, formarea pentru toţi indivizii, educaţia de tip "A doua şansă" pentru
cei care au pără sit timpuriu sistemul educativ , integrarea educaţiei formale cu educaţia
non-formală şi educaţia informa lă, astfel încât să se e xtindă situaţiile de înv ăţare.

1
2
3
4

Limba
maternă
studiată
Limba
rromani
Limba rusă
Limba
neogreacă
Istoria și
tradițiile
rromilor

Clasa
pregătit
oare

Date statistice privind studiul limbii materne
Preșcola
ri

Nr
.
crt
.

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

63

88

98

107

49

128

68

78

69

44

38

25

12

5

0

24

16

29

30

17

24

25

27

22

9

7

9

10

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

19

22

0

5

5

4

0

• Predarea limbilor mate rne este asigurată de un număr de 17 cadre didactice, dintre
care: 1 educatori, 3 înv ăţători şi 13 profesori.
• Serv iciile de mediere şcolară sunt asigurate în 12 unităţi şcolare.
Inspectora tul Școla r Județean Iași îşi propune să contribuie la identificarea şi
analiza ca uzelor care generează participarea redusă la educaţie a e levilor minoritari,
oferirea unor soluţii de ameliorare a problemelor, care să contribuie la multiplicarea
iniţiativelor la niv el guv ernamental sau la niv elul societăţii civ ile, elaborarea unor
recomandări de politică educaţională pentru etnicii rromi şi pentru alte minorităţi.

Obiective urm ărite
• extinderea educaţiei preşcolare prin aborda rea de metode bilingv e, mai ales în
comunită ţile v orbitoare de limbă rromani în care pă rinţii rromi sunt de acord cu
această opţiune şi e xistă cadre didactice calificate
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• creşte rea niv elului de incluziune e ducaţională a cetăţe nilor români apa rţinâ nd
minorităţilor naționale, prin combaterea de calajelor socia le care cresc riscul de
abandon şcolar, prin măsuri afirmativ e şi asigurarea accesului egal, gratuit şi
univ ersal al minorităților la o educaţie de calitate, la toate niv elurile, în principal în
sistemul public de înv ăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezv oltarea
societăţii bazate pe cunoaştere
• introduce rea educaţiei inte rculturale la niv elul C.D.Ş., abilitarea cadrelor didactice pe
această compone ntă prin div erse cursuri de forma re continuă iniţiate de C asa
C orpului Didactic „Spiru Haret” sau alte entităţi specializate
• extinderea înv ăţării limbii materne, a istoriei și culturii minorităților, a educa ției
muzicale în limba maternă, în şcoală, acolo unde condiţiile pe rmit (comunităţi
v orbitoare de limbă maternă, opţiunea pă rinţilor, cadre dida ctice califica te, manuale
şcolare în limba maternă etc.)
• asigurarea de serv icii de mediere școlară de calita te în cât mai multe unități școla re
• analiza im pactului inte rvențiilor din cadrul proiectelor f inanțate din F ondul Social
European prin POSDRU care au v izat diminuarea abandonului școlar (prin se rvicii de
remediere școlară ), desfăşurarea de campanii sistematice de creştere a stimei de
sine etnice, în special la niv elul tinerilor şi copiilor rromi, inclusiv a unor campanii
mass-media de promov are a culturii rrome şi a limbii rromani
• identificarea de surse de finanțare /finanța tori care să interv ină cu a ctiv ități de
educație nonformală, educație remedială și programe de tip ”A doua șansă”,
program de completa re a studiilor obligatorii pentru pe rsoanele care au pără sit
timpuriu sistemul de înv ățământ
• continuarea şi dezv oltarea acţiunilor afirmativ e pentru elev ii rromi
• facilitarea accesului la programe suport (de exemplu, ”Şcoală după şcoa lă”) a copiilor
minoritari cu resurse insuficiente (economice, familiale etc.), pentru a asigura un
nivel ridicat educaţional
• consiliere şi asistenţă pentru familiile elev ilor rromi, inclusiv în v ederea creşterii
stimei de sine etnice, acces la programe de recuperare şcolară, programe de burse,
orienta re şcolară şi profesională, cultivarea supe rioară a aptitudinilor, programe de
creşte re a stimei de sine şi depăşire a stigma tului identitar
• promovarea de programe pentru prezervarea și cultiv area identității etnice în
sistemul școla r prin limbă, cultură, tradiții, istorie etc.
• includerea în calendarul activ ităţilor educativ e din unitățile școla re cu elev i minorita ri
a unor concursuri naționale spe cifice minorităților și a unor activități din cale ndarul
intercultural minoritar cu destina ție școlară
• dezv oltarea interesului faţă de comunicarea interculturală, conştientizarea copiilor și
a familiilor asupra propriei culturi și identităţi
• coopta rea cadrelor didactice minorita re şi majorita re care lucrează în şcoli cu elevi
minoritari și a mediatorilor şcolari în programe de formare, în v ederea prev enirii şi
combaterii discriminării faţă de copiii/elev ii minorita ri
• prev enirea și eliminarea segregării pe criterii etnice din sistemul educațional, pre cum
și combate rea altor discriminări pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte
crite rii ca re afectează copiii şi tinerii prov eniţi din grupuri dezav antajate, inclusiv romi

Activităţi, acţiuni, evenimente mai importante
Activ ităţi desfăşurate în anul școlar 2015-2016 seme strul I, pentru sprijinul educaţiei
elev ilor minoritari:
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• participare la ședințele Grupului de lucru mixt din ca drul Prefecturii Iași în v ederea
elaborării și punerii în aplicare a Planului Județean de Măsuri priv ind Strategia
Guv ernului nr. 18/2015 pentru incluziunea cetățenilor româ ni aparținând minorită ții
rrome pentru perioa da 2015-2020
• monitorizarea şi ev aluarea interv enţiilor proiecte lor care sunt în curs de
implementare cu focus pe elevii minoritari
• coordonarea și monitorizarea activ ităților media torilor școlari și a profesorilor de
limbă maternă
• activ itate de monitorizare a absenteismului prin inspecţii tematice şi colectare de
date cantitativ e; monitorizarea planurilor de prev enire a absenteismului propuse de
către unităţile şcola re cu elev i minoritari
• monitorizarea modului în care sunt respectate legislaţia nouă în domeniu şi normele
metodologice de aplicare la nivelul unităţilor şcola re
• evaluarea și monitorizarea program ului „A doua Şansă” – învăţământ primar şi
secundar infe rior, actualizarea baze i de date cu cursanții înscriși în program și
unitățile școlare care implementează programul, identificarea de linii/surse de
finanțare pentru acest program;
• analiza nev oilor de formare ale ca drelor didactice ca re lucrează în ca drul programului
A doua Şansă și formarea lor prin Casa C orpului Didactic sau ONG-uri (Salvați copiii);
• realizarea unei analize priv ind nev oile de formare ale cadrelor didactice care lucrează
cu elevi minoritari și includerea cu prioritate a a cestora în programele de formare
continuă acreditate în cadrul proiectelor cu finanța re F SE prin POSDRU sau de C asa
C orpului Didactic, sa u alte entități acredita te pe forma re
• planificarea și promov area concursurilor naționale școlare cu spe cific minorita r:
”Div ersitatea – o șansă în plus pentru v iitor”, ”Ștefan F uli” și ”Istoria și tradițiile
rromilor”, ”Călătoria mea multicultura lă”, ”Festivalul de poezie rusă”
• campanii de inf ormare în rândul elev ilor rromi de la niv el liceal pentru includerea în
programe de burse şi me ntora t finanţate de către Roma Education F und prin
programe le Roma Memorial Univ ersity Scholarship Programme şi Roma Health
Univ ersity Scholarship Programme, sau proie cte cu finanța re FSE prin PO SDRU
• organizarea Zilei Minorităților Naționale – 18.12.2015, în cola bora re cu Prefectura
Iași și organizații repre zentative ale minorităților din județ
Aspecte pozitive
• predarea limbii ruse și neogreacă maternă, la toate niv elurile este asigurată de cadre
didactice calif icate, cu experiență
• predarea limbii materne rusă și neogreacă în ca drul Centrului de Excele nță Iași,
datorită premiilor naționale și inte rnaționale obținute de elev i la aceste discipline
• ridica rea stimei de sine etnice a elev ilor minoritari prin participarea la olimpia dele și
concursurile na ționale școla re spe cifice minorităților naționale
• se acordă o atenție sporită evaluărilor inițiale ca elemente de planificare şi
particularizare a înv ăţării în şcolile cu elev i minoritari
• pentru facilita rea integrării școlare, elev ii rromi admiși pe locurile speciale la liceu
beneficiază de tutori din rândul cadrelor didactice de etnie rromă, al mediatorilor
școlari sau de mentori formați în cadrul proiectelor POSDRU cu finanțare F SE
• activ itatea de remedie re școlară furnizată prin proiectele POSDRU a condus la
îmbunătățirea fre cv enței elevilor aflați în situații de risc și ameliorarea situa ției
școlare a a cestora
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• crește rea inte resului pe ntru programul ”A doua șansă”, pe rfectionarea/formarea
cadrelor didactice prin O NG-uri care desfă șăară ace st program în județul Iași
• a crescut ponderea ativ ităților extracurricula re în școlile cu elev i minoritari și re lația
dintre actorii educaționa li s-a îm bunătățit

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire
• se constată ne cesitatea comple tării serv iciilor de mediere şcolară în f oarte multe
unităţi școlare din județul Iași: Şcoala Gimnazială Crucea – Lunga ni, Şcoala
Gimnazială Grajduri, Şcoala Gimnazială C iohorăni, Şcoala Gimnazială Moţca, Şcoala
Gimnazială Mironeasa, Colegiul Tehnic ”I. C. Ștefănescu” Iași, Şcoala Gimnazială ”A.
I. Cuza” Podu Iloaiei, Şcoala Gimnazială ”I. Teodoreanu” Iași
• în unele unități școlare nev oile de consiliere psihopedagogică sunt mult mai mari în
comparație cu oferta existentă (Școala Gimnazială ”Ion Neculce” Iași, Școala
Gimnazială ”C armen Sy lv a”, Școala Gimnazială ”B. P. Hasdeu”/C orp C), Şcoala
Gimnazială Crucea – Lungani
• există riscul unor fenomene de segrega re școlară, pe fondul respe ctării principiului
arondării la înscrierea în clasa I și clasa pregătitoare și al discriminării elev ilor pe
crite rii valorice
• respectarea ca drului legislativ privind segre garea școlară (O.M.E.N. nr.1540/2007,
Declarația univ ersală a dreptului omunlui, carta europea nă a limbilor regionale și
minoritare, Convenții privind lupta împotriv a discrimină rii în dome niul înv ățământului,
Recomandarea 4/2000 a C onsiliului Europe i priv ind școla riza rea rromilor), priv ind
dezv oltarea problematicii div ersității în curriculum național (O.M.E.N. nr. 1539/2007)
• asigurarea încadră rii cu cadre didactice calificate în şcolile cu elev i rromi
• infrastructura şcolară încă este def icita ră în anumite şcoli, oferta şcolii nu este
adaptată la specificul com unităţii (Școala Gimnazia lă Zmeu – Lungani, Şcoala
Gimnazială C rucea –Lungani, Şcoala Gimnazială Dolheşti, Școala Gimnazială Lunca
C etățuii- Zanea, Liceul Teoretic ” Lască r Rosetti” Răducăneni- Trestiana)
• extinderea studiului limbilor materne la ce rerea pă rinţilor, a istoriei și tradițiilor
minorităților, e ducația muzicală în limba maternă, prin a sigurarea de norme în
unităţile şcolare unde aceştia înv ață şi aplicarea coeficienţilor suplime ntari la
finanţarea de bază în proie cţia bugetară a unităţilor şcola re unde se solicită studiul
limbii materne sau înv ățământ în limba maternă

Măsuri de r em ediere
• organizarea unor forme de e ducaţie complementară remedială, de tip ”Şcoală după
şcoală”, în v ederea finalizării învăţământului obligatoriu în unită ţile şcola re ca re
necesită a cest tip de interv enţie (unităţile de risc identificate de C .J.R.A .E.) şi unde
autorităţile publice locale pot sprijini fina nţarea derulării ace stora
• monitorizarea a bsente ismului în rândul e lev ilor rrom i, cu sprijinul m ediatorilor
şcolari sau al familiilor elev ilor, în scopul găsirii unor soluţii de diminuare a acestui
fenomen;
• cuprinderea în programele de formare a cadrelor didactice care lucrea ză cu elevii
minoritari/ rromi
• asigurarea acce sului la studiul educaţiei muzicale în limba mate rnă şi la înv ăţământ
preşcolar cu pre dare în limba maternă în comunităţile de rromi tradiţionale v orbitoa re
de limba maternă
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• consolidarea parteneriatului cu organizaţii neguvernamentale şi cu div erse
instituţii pe ntru prev enirea abandonului şi dim inua rea absenteismului
• extinderea serv iciilor de mediere şi consiliere şcolară în unităţile şcolare unde înv aţă
elev i minoritari
• înfiinţa rea de clase de tip „A doua şansă” pentru pe rsoa nele ca re au pără sit timpuriu
sistemul de e ducaţie
• monitorizarea constituirii cole ctiv elor de elev i din pe rspe ctiv a legislaţiei ca re interzice
segregarea în educaţie şi respectarea principiilor nediscriminării
• reduce rea fenomenului de marginaliza re, discrimina re și se grega re școlară
• includerea cu prioritate în proiectele destinate prev enirii abandonului şcolar a
unităţilor şcolare care au popula ţie şcolară de etnie rromă.

Șef serv iciu,
Ecaterina Niculăeș
Centralizare informații;
Consilier, Irina Jehac
Consilier, Mihaela Pahone
Consilier de afaceri europene, Raluca Manole
29.06.2016
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