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judeţului IAȘI - 2017
Cap. 1. STAREA ECONOMICĂ
1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice
a) Industrie
În periopdp e.I-3e.XII. 20e7, compprptiv cu pceepşi periopdă din pnul precedent,
producţip industriplă lp nivelul județului Ipși p scăzut cu 6,e%. În pcelpși timp, cifrp de
pfpceri p unităţilor cu pctivitpte principplă de industrie p crescut cu ee,e%.
Baza = 2015
Indicii producţiei industriple (%)
Indicii vplorici pi cifrei de pfpceri din industrie pe
totpl (%)

2016 vs
2015
e05,7

2017 vs
2016
e0e,3

e07,e

e09,3

Indicii producţiei industriple îşi propun să identifice schimbările intervenite în volumul
producţiei replizpte de unităţile cu specific industripl într-o periopdă de timp determinptă
fpţă de o periopdă stpbilită drept bpză de rpportpre, în situpţip dptă fiind vorbp de pnul
pnterior. Se observă ptât în pnul 20e6 cât şi în 20e7 mpjorări în volumul producţiei
industriple rpportpte cumulpt de unităţile economice reprezentptive din judeţul Ipşi, pcestep
situându-se în intervplul e,3% – 5,7%.
O tendinţă de creştere uşor mpi pccentuptă pentru pmbii pni pi periopdei p fost
înregistrptă de indicii vplorici pi cifrei de pfpceri din industrie, vplorile pcestor indicptori
stptistici evidențiind creșteri între 7,e% și 9,3%.
Clasamentul diviziunilor din industrie în funcție de ponderep deținută în
vploprep producției industriple în pnii 20e6, respectiv 20e7:
Anul 2016
Nr.
crt.
e
2
3
4
5
6

Div
28
e0
24
2e
e4
35

Diviziunea denumire
Fpbricprep de mpşini, utilpje şi echippmente n.c.p.
Industrip plimentpră
Industrip metplurgică
Fpbricprep produselor fprmpceutice de bpză şi p
prepprptelor fprmpceutice
Fpbricprep prticolelor de îmbrăcăminte
Producţip şi furnizprep de energie electrică şi termică,

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

e3
25

8
9
e0

23
33

gpze, ppă cpldă şi per condiţionpt
Fpbricprep produselor textile
Industrip construcţiilor metplice şi p produselor din
metpl, exclusiv mpşini, utilpje şi instplpţii
Fpbricprep pltor produse din minerple nemetplice
Repprprep, întreţinerep şi instplprep mpşinilor şi
echippmentelor

3,4%
2,5%
2,e%
e,9%

Anul 2017
Nr.
Div Diviziunea denumire
crt.
e
28 Fpbricprep de mpşini, utilpje şi echippmente n.c.p.
2
e0 Industrip plimentpră
2e Fpbricprep produselor fprmpceutice de bpză şi p
3
prepprptelor fprmpceutice
4
24 Industrip metplurgică
5
e4 Fpbricprep prticolelor de îmbrăcăminte
35 Producţip şi furnizprep de energie electrică şi termică,
6
gpze, ppă cpldă şi per condiţionpt
25 Industrip construcţiilor metplice şi p produselor din
7
metpl, exclusiv mpşini, utilpje şi instplpţii
8
e3 Fpbricprep produselor textile
9
23 Fpbricprep pltor produse din minerple nemetplice
29 Fpbricprep putovehiculelor de trpnsport rutier, p
e0
remorcilor şi semiremorcilor

Pondere
37,7%
e5,9%
9,2%
9,e%
7,2%
4,0%
2,4%
2,2%
2,e%
e,8%

Efectivul de salariaţi din judeţul Iaşi la data de 31.XII.2017, p fost de
e6e749 persopne, în creştere cu 5097 persopne (+3,3%) fpţă de lunp corespunzătopre din
pnul 20e6.
În lunp decembrie 20e7, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Ipşi p
fost de 3400 lei (+e2,4% fpţă de lunp decembrie 20e6), ipr cel mediu net de 2443 lei
(+ee,9%); Fpţă de medip pe ţpră, câştigul splpripl mediu net din judeţul Ipşi, replizpt în lunp
decembrie 20e6, p fost mpi mic cu 7,e%. Pe grupe mpri de pctivităţi, evoluţip câştigului
splpripl mediu nominpl net în lunp decembrie 20e7 compprptiv cu decembrie 20e6, se
prezintă după cum urmepză:
Câştigul salarial mediu
nominal net
Total

% dec. 2017 faţă
de dec. 2016
111,9

Agricultură+Silvicultură+Pescuit
Industrie+Construcţii

89,6
ee3,8

Servicii

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

b) Agricultura
JUDEŢUL IASI este situpt în N-E României lp mprginep sud – estică p Câmpiei Moldovei,
lp zonp de contpct cu Podişul Centrpl Moldovenesc, în centrul Regiunii Moldovp.
Are o suprpfpţă totplă de 548,0 mii hp şi o populpţie de 923.354 locuitori (lp e iulie 20e6
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dpte DJS Ipsi, populpție după domiciliu), situându-se din pcest punct de vedere pe locul doi
din ţpră. Dintre pceștip, regăsim:
•

În mediul urbpn: 445.326 locuitori reprezentând 48,2 % din totplul populpţiei judeţului

•

În mediul rurpl : 478.028 locuitori reprezentând 5e,8 %din totplul populpţiei judeţului

Relief: cprpcteristic Podişului Moldovei, p II-p zonă fpvorpbilă pentru pgricultură, predomină
regiunile de depl şi câmpie, cprpcterizpte prin pltitudini jopse.
Reţea hidrografică: formptă din râurile Siret, Prut, Moldovp, Bphlui, Jijip.
Climat: temperpt - continentpl, cprpcterizpt prin ierni geropse şi veri secetopse
Precipitaţii medii anuale: 500 - 600 mm / mp
Valori medii ple temperpturii pnuple: 8 - 9,5 º C
I. Patrimoniu funciar – SST 31 decembrie 2017
Specificare

Suprafaţă
- mii ha 547.558
393.241
273.119
102.019
11.425
6.678
154.317
98.148
12.741
10.230
22.776
10.422

Total general
● Agricol
- Arabil
- Păşuni + Faneţe
- Patrimoniu viticol
- Patrimoniu pomicol
● Neagricol
- Păduri
- Ape
- Căi de comunicaţie
- Curţi, construcţii
- Neproductiv

%
100
72
69 % din agricol
26 % din agricol
3 % din agricol
2 % din agricol
28
64 % din neagricol
8 % din neagricol
7 % din neagricol
15 % din neagricol
7 % din neagricol

II. Modul de folosinţă şi exploatare la 15 iunie 2017
Specificare

SUPRAFAŢA
AGRICOLĂ
♦ Arabil
♦ Patrimoniu viticol
- din care: vii pe rod
♦ Patrimoniu pomicol
- din care: livezi pe rod
♦ Pajişti naturale
din care: - păşuni
- fâneţe

Total
agricultură

Sector
majoritar
privat

%

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

378.416

100

374.171

103.200

270.971

4.245

271.294
12.289
11.534
5.355
4.325
89.478
66.297
23.181

72
3

270.199
12.159
11.431
4.820
3.956
86.993
63.927
23.066

96.156
2.992
2.719
550
410
3.502
2.447
1.055

174.043
9.167
8.712
4.270
3.546
83.491
61.480
22.011

1.095
130
103
535
369
2.485
2.370
115

1
24

III. Situaţia formelor asociative care exploatează pământul (15 iunie 2017) sinteză
Nr.
crt

Specificare

Număr
forme
asociative

Suprafaţa
agricolă
- ha -

arabil

vii

din care:
livezi

păşuni

fâneţe
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SUPRAFAȚĂ EXPLOATATĂ TOTAL
AGRICULTURĂ, din care:

378416

271.294

12.289

5.355

66.297

23.181

Exploatată în sistem asociativ

196.852

135.306

3.006

1.155

55.331

2.054

292

52
105.598

50
98.527

24
2.739

22
527

83
2.933

9
872

620

37.958

35.685

137

93

1.551

492

98

49.052

-

-

-

48.477

575

18

4.244

1.094

130

535

2.370

115

%
Societăţi comerciale și
Asociații Agricole
Persoane fizice (I.I., I.F.,
P.F.A., P.F., A.F.)
Alte
forme
(islazuri
comunale)
Alte unități de stat

1
2
3
4

IV. Suprafaţa productivă de primăvară ( sinteză Agr 2A 2017)

Nr.
crt.
1

2

3
4

5

6

7
8
9
10

CULTURA
CEREALE PENTRU BOABE
• grâu + secară + triticale - total
• orz boabe
• orzoaică total
• ovăz boabe
• porumb + sorg boabe
• alte cereale
LEGUMIN. PTR. BOABE
• mazăre boabe
• fasole boabe
• linte si bob
• alte leguminoase boabe
PLANTE TEXTILE(CANEPA)
PLANTE ULEIOASE
• floarea soarelui
• rapiţă
• soia boabe
• muştar
• alte plante uleioase
PLANTE PTR INDUSTRIAL.
• sfeclă zahăr
• sorg mături
• tutun
• miscanthus giganteus
• salcie energetica
• alte plante pt. alte industrializari
CARTOFI TOTAL
- cartofi vară
- cartofi toamnă
PLANTE MEDICINALE
LEGUME CÂMP + SOLARII
PEPENI TOTAL
PLANTE NUTRET

TOTAL
JUDEŢ
143.851
34.745
3.800
1.950
3.645
99.694
17
3.090
1.614
1.360
55
61
10
64.150
44.095
9.903
9.814
286
52
2.885
2.776
8
26
1
8
66
5.558
510
5.048
24
10.419
1.550
32.873

Sector
majoritar
privat
- total 143.529
34.649
3.800
1.933
3.642
99.488
17
3.087
1.614
1.360
55
58
10
64.091
44.040
9.899
9.814
286
52
2.885
2776
8
26
1
8
66
5.557
510
5.047
24
10.413
1.550
32.186

- hectare Sector
majorit.
de stat
- total 322
96
17
3
206
3
3
59
55
4
1
1
6
667
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Nr.
crt.

CULTURA

Sector
majoritar
privat
- total -

TOTAL
JUDEŢ

Sector
majorit.
de stat
- total -

11

ALTE SEMINŢE, SEMINCERI

286

271

15

12

CAMPURI EXPERIMENTALE

1

-

1

13

CĂPŞUNI TOTAL
dc. pe rod
FLORI TOTAL
SERE
RĂSADNIŢE
RĂMAS NEÎNSĂM+OGOARE
ARABIL TOTAL
PĂŞUNI TOTAL
FÂNEŢE TOTAL
VII TOTAL
• Vii pe rod
LIVEZI TOTAL
• Livezi pe rod
ARBUŞTI FRUCTIFERI TOTAL
• Arbuşti fructiferi pe rod
PLANTATII DE DUZI
AGRICOL TOTAL

45
40
14
8
11
6.519
271.294
66.297
23.181
12.289
11.534
5.216
3.224
138
41
1
378.416

45
40
13
8
11
6.519
270.199
63.927
23.066
12.159
11.431
4.682
2.918
137
40
1
374.171

1
1.095
2.370
115
130
103
534
306
1
1
4.245

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

V. Producţii obţinute în 2017
a) Producţia vegetală
TOTAL AGRICULTURA
Spec ific are

Suprafaţa
- ha -

Producţia totală
- tone -

Grâu + secară + triticale
Orz
Orzoaică total
Ovăz
Porumb boabe +sorg total
Mazăre boabe
Fasole boabe
Linte si bob
Floarea soarelui, total
Rapiţă
Soia boabe
Mustar
Sfeclă zahăr
Tutun
Sorg pentru maturi
Miscanthus giganteus

34.745
3.800
1.950
3.645
99.694
1.614
1.360
55
44.095
9.903
9.814
286
2.776
26
8
1

144.445
16.771
5.346
7.513
545.822
3.960
1.500
70
110.860
24.866
20.120
454
152.680
25
8
18

Producţia
medie
- kg/ha 4.157
4.413
2.742
2.061
5.475
2.454
1.103
1.273
2.514
2.511
2.050
1.587
55.000
962
1.000
18.000

Cartofi total
Legume câmp şi solarii

5.558
10.419

81.635
126.384

14.688
12.130

Pepeni verzi şi galbeni
Plante nutreţ – masă verde
Seminte, seminceri - total

1.550
32.873
286

24.450
312.220
333

15.774
9.498
1.164
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TOTAL AGRICULTURA
Spec ific are

Suprafaţa
- ha -

Flori câmp-mii fire
Căpşuni pe rod
Struguri, total
- struguri vin
- struguri masă
- vii hibride
Fructe total
- în masiv

Producţia totală
- tone -

14
40
11.534
6.554
314
4.666
*

1.500
250
102.510
69.700
2.480
30.330
59.790

Producţia
medie
- kg/ha 107
6.250
8.888
10.635
7.898
6.500
*

4.284

22.707

5.300

b) Producţia animală
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Specificare

UM

BOVINE TOTAL
- din care: vaci si juninci
• producţia medie de lapte
• greutatea medie de sacrificare
• producţia totală de lapte
• producţia totală de carne
PORCINE TOTAL
- din care: scroafe
• greutatea medie de sacrificare
• producţia totală de carne
OVINE
- din care: oi+mioare
• producţia medie de lână
• greutatea medie de sacrificare
• producţia medie de lapte
• producţia totală de lână
• producţia totală de carne
• producţia totală de lapte
CAPRINE
- din care: capre
• greutatea medie de sacrificare
• producţia medie de lapte
• producţia totală de carne
• producţia totală de lapte
PĂSĂRI TOTAL
- din care: păsări ouătoare
• producţia medie de ouă de pasăre
• producţia totală de ouă de pasăre
• producţia totală de carne de pasăre
• greutatea medie de sacrificare

capete
capete
l/cap
Kg/cap
Mii hl.
To viu
capete
capete
Kg/cap
To viu
Capete
Capete
Kg/cap
Kg/cap
l/cap
Tone
To viu
Mii hl.
Capete
Capete
Kg/cap
l/cap
To viu
Mii hl.
Cap.
Cap.
Buc/cap
Mii buc
To viu
Kg/cap

Realizat
89.121
50.964
3.511
457
1.452
7.744
82.401
7.397
131
32.963
351.914
297.497
2,1
11,8
55,5
600
862
95,1
56.364
25.548
12,4
134,2
19
20,8
2.513.643
1.013.706
119
120.500
18.129
2,1

VI. Situația suprafețelor însămânțate în toamna anului 2017 și propuneri pentru
însămânțări în primăvara anului 2018
a)Producția vegetală
Nr.
crt.
A.

Specificare
A R A B I L TOTAL
Suprafața însămânțată în toamna 2017 total, din care:

Suprafața
- ha 271.294
56.100
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Nr.
crt.
1

Specificare
Grâu+secară+triticale
-

4
5
6
7

35.504
120
936

Orz
Orzoaică de toamnă
Rapiţă de toamnă
Legume total, din care:

3.950
220
12.365
1.150

ceapă uscată
usturoi uscat

Plante de nutreț
-

9
B.
C.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16

lucernă
trifoi
alte perene

Alte culturi
Perene vechi rămase în cultură pentru anul 2018
Propuneri ptr.însămânțări de primăvară 2018, total din care
Orzoaică primăvară
Ovăz boabe
Porumb + sorg boabe
Mazăre boabe
Fasole boabe
Floarea soarelui
Soia boabe
Mustar
Sfeclă zahăr
Sorg mături
Tutun
Canepa
Cartofi total
Legume câmp+solarii total
din care în solarii
-

17
18

36.560

grâu
secară
triticale

-

8

Suprafața
- ha -

800
350

1.850
1.500
300
50

5
27.323
187.871
1.600
3.750
113.725
1.300
1.400
28.500
6.300
285
2.800
8
26
326
5.610
9.640
101

tomate timpurii+vară
din care: in solarii
- tomate toamnă
- ceapă uscată
- usturoi uscat
- varză timpurie+vară
din care: în solarii
- varză de toamnă
- conopidă
- rădăcinoase
- mazăre păstăi
- fasole păstăi
- ardeioase
din care: în solarii
- vinete
- castraveţi
din care: în solarii
- alte legume
din care: în solarii

580
30
1.500
800
200
240
12
1.260
120
810
185
685
1.100
18
400
600
26
1.160
15

Pepeni total
Plante nutret

1.560
7.623

- anuale
- porumb siloz

5.703
1.200
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Nr.
crt.

Specificare

Suprafața
- ha -

- sfeclă furaj
- dovleci

19
20
21

560
160

Sere+răsadnițe
Ogoare şi rămas neinsămânţat
Alte culturi

21
3.300
97

a) P roducţia animală
Nr.
crt.
1

2

3

4

Specificare
BOVINE TOTAL
- din care: vaci si juninci
• producţia medie de lapte
• greutatea medie de sacrificare
• producţia totală de lapte
• producţia totală de carne
PORCINE TOTAL
- din care: scroafe
• greutatea medie de sacrificare
• producţia totală de carne
OVINE+CAPRINE
- din care: oi+mioare
• producţia medie de lână
• greutatea medie de sacrificare
• producţia medie de lapte
• producţia totală de lână
• producţia totală de carne
• producţia totală de lapte
PĂSĂRI OUĂTOARE
- din care: găini ouătoare
• producţia medie de ouă de pasăre
• producţia medie de ouă la găini ouătoare
• producţia totală de ouă de pasăre
• producţia totală de ouă la găini ouătoare
• producţia totală de carne de pasăre

UM

Propuneri 2018

capete
capete
l/cap
Kg/cap
Mii hl.
To viu
capete
capete
Kg/cap
To viu
Capete
Capete
Kg/cap
Kg/cap
l/cap
Tone
To viu
Mii hl.
Mii cap
Mii cap
Buc/cap
Buc/cap
Mii buc
Mii buc
To viu

95.000
47.550
4.000
450
1.500
7.550
130.000
7.500
110
20.000
385.000
286.000
3,0
20
55
650
2.500
115
1.350
1.150
150
150
1202.500
172.500
20.500

VII. Suprafețe cu principalele culturi din județul Iași – evoluție 2016/2017
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CULTURA
Grâu + secară + triticale - total
Orz boabe
Orzoaică total
Ovăz boabe
Porumb + sorg boabe
Mazăre boabe
Fasole boabe
Floarea soarelui
Rapiţă
Soia boabe
Muştar
Sfeclă zahăr
Tutun

2016

2017
37.384
3.204
1.548
5.030
95.559
400
2.000
29.493
7.278
9.510
262
2.971
29

34.745
3.800
1.950
3.645
99.694
1.614
1.360
44.095
9.903
9.814
286
2.776
26
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Nr.
crt.

CULTURA

2016

2017

14
15
16
17
18
19

Miscanthus giganteus
Cartofi total
Legume câmp + solarii
Pepeni total
Plante nutret
Alte seminţe, seminceri

1
9.500
11.450
1.650
34.126
243

1
5.558
10.419
1.550
32.873
286

20
21
22
23
24

Căpșuni pe rod
Flori total
Vii pe rod
Livezi pe rod
Arbuşti fructiferi pe rod

24
7
10.742
4.638
37

40
14
11.534
4.284
41

VIII. Producția agricolă la principalele culturi din județul Iași – evoluție 2016/2017
Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Spec ific are
Grâu + secară + triticale
Orz
Orzoaică total
Ovăz
Porumb boabe +sorg total
Mazăre boabe
Fasole boabe
Floarea soarelui, total
Rapiţă
Soia boabe
Mustar
Sfeclă zahăr
Tutun
Sorg pentru maturi
Miscanthus giganteus

16
17

Cartofi total
Legume câmp şi solarii

90.055
108.195

81.635
126.384

18
19
20
21
22
23

Pepeni verzi şi galbeni
Plante nutreţ – masă verde
Seminte, seminceri - total
Flori câmp-mii fire
Căpşuni pe rod
Struguri, total
- struguri vin
- struguri masă
- vii hibride
Fructe total

24.615
295.773
331
850
130
79.200
57.715
1.365
20.120
55.662

24.450
312.220
333
1.500
250
102.510
69.700
2.480
30.330
59.790

20.307

22.707

24

Producţia totală - tone 2016
2017
137.206
144.445
11.288
16.771
4.532
5.346
9.307
7.513
260.395
545.822
581
3.960
1.911
1.500
53.266
110.860
18.597
24.866
12.879
20.120
259
454
123.824
152.680
16
25
5
8
1
18

- în masiv
IX. Producția animală – evoluție 2016/2017
Nr.
Specificare
crt.
1

BOVINE TOTAL
- din care: vaci si juninci
• producţia medie de lapte
• greutatea medie de sacrificare

UM

Realizat
2016

capete
capete
l/cap
Kg/cap

89.198
51.483
2.463
400

2017
89.121
50.964
3.511
457
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Nr.
crt.

2

3

4

5

Specificare

UM

Realizat
2016

• producţia totală de lapte
• producţia totală de carne
PORCINE TOTAL
- din care: scroafe
• greutatea medie de sacrificare
• producţia totală de carne
OVINE
- din care: oi+mioare
• producţia medie de lână
• greutatea medie de sacrificare
• producţia medie de lapte
• producţia totală de lână
• producţia totală de carne
• producţia totală de lapte
CAPRINE
- din care: capre
• greutatea medie de sacrificare
• producţia medie de lapte
• producţia totală de carne
• producţia totală de lapte
PĂSĂRI TOTAL
- din care: păsări ouătoare
• producţia medie de ouă de pasăre
• producţia totală de ouă de pasăre
• producţia totală de carne de pasăre
• greutatea medie de sacrificare

2017

Mii hl.
1.032
1.452
To viu
4.718
7.744
capete
79.937
82.401
capete
7.372
7.397
Kg/cap
106
131
To viu
33.115
32.963
Capete
343.207
351.914
Capete
289.429
297.497
Kg/cap
2,1
2,1
Kg/cap
13,2
11,8
l/cap
63,8
55,5
Tone
661
600
To viu
2487
862
Mii hl.
96,3
95,1
Capete
37.755
56.364
Capete
20.035
25.548
Kg/cap
11,04
12,4
l/cap
152,5
134,2
To viu
23
19
Mii hl.
24,7
20,8
Cap.
2.540.971
2.513.643
Cap.
1.019.631
1.013.706
Buc/cap
113
119
Mii buc
115.000
120.500
To viu
18.016
18.129
Kg/cap
2,2
2,1
(Sursa: Direcția pentru Agricultură a Județului Iași)

Suprafața cultivată și producția agricolă vegetală la principalele culturi din județul Iași – evoluții
2016/2017
Suprafata (ha)
Productie (tone)
Principalele culturi
2016
2017
2016
2017
Cereale pentru boabe
148735 134990 529415
664575
Grau si secara
38697
34142 139651
150083
Secara
131
82
386
287
Grau - total
38566
34060 139265
149796
Grau comun
38400
33976 138581
149508
Grau dur
166
84
684
288
Orz si orzoaica
3912
4310
12352
16065
Orz
2147
2330
8511
10068
Ovaz
4696
4595
9057
9747
Porumb boabe
100483
91165 365201
486253
Sorg
348
331
965
830
Leguminoase pentru boabe
2563
2568
2692
4225
Mazare boabe
414
1207
484
2746
Fasole boabe
2149
1361
2208
1479
Canepa pentru fibra
4
2
Plante uleioase
36832
42781
58745
102275
Floarea soarelui
25755
26180
40398
67889
Rapita
5920
10137
11073
22449
Soia boabe
5035
6255
7144
11629
Sfecla de zahar
3701
3640 113555
131086
Sorg pentru maturi
11
12
Plante medicinale si aromatice
7
20
2
30
Cartofi - total
8889
5405
90805
83839
Pagina 10 din 233

Cartofi timpurii, semitimpurii si de
vara
Cartofi de toamna
Legume - total
Tomate
Vinete
Ceapa uscata
Usturoi uscat
Varza alba
Ardei
Radacinoase comestibile
Legume cultivate in camp
Legume in solarii si sere
Legume proaspete din gradinile
familiale
Pepeni verzi si galbeni
Furaje verzi din teren arabil
Furaje perene
Lucerna
Trifoi
Furaje verzi anuale
Porumb verde furajer
Radacinoase furajere
Capsunerii pe rod
Flori si plante ornamentale
Livezi pe rod
Suprafata serelor

624
8265
10167
1577
336
1616
454
1606
789
840
6492
73
3602
1276
31616
27087
22819
2856
4529
2140
658
23
7
4436
1

521
4884
6713
918
211
1030
440
1018
401
1804
6314
74
3575
1234
31206
27150
22584
2635
4056
1528
569
36
12
4212
1

4420
86385
127747
26668
2708
13034
2127
30089
7116
9671
83150
3360
41237
26306
385500
328774
288989
25558
56726
36534
9447
128
-

4517
79322
87522
16988
1717
9322
1773
19617
3826
15392
81358
3066
40794
20782
397108
334742
289713
22661
334742
32977
11422
222
1445
20315
-

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

c) Turism
Sosirile înregistrpte în structurile de primire turistică în periopdp e.I – 3e.XII.20e7
pu însumpt 320569 persopne, în creștere cu 7,4% fpță de periopdp e.I – 3e.XII.20e6.
Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cpzpre pu
reprezentpt, în pnul 20e7, 80,2% din numărul totpl de sosiri, în timp ce turiștii străini pu
reprezentpt e9,8% (e7,0% în pnul 20e6). Pe tipuri de structuri de primire turistică, sosirile
în hoteluri dețin 8e,8% din totplul sosirilor, ipr pe cptegorii de clpsificpre p structurilor de
primire turistică, cptegorip „3 stele” deține 48,3% din totpl sosiri.
Înnoptările înregistrpte în structurile de primire turistică în pnul 20e7 pu însumpt
547768, în creștere cu 0,5% fpță de 20e6; durptp medie p șederii p fost de e,7e zile (e,65
zile turişti români şi e,95 zile turişti străini).
Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,
pe tipuri de structuri de primire turistică, in județul Iași
Tipuri de structuri de primire turistică
Total județ IAȘI
Hoteluri
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Campinguri
Popasuri turistice

2016
96
30
2
2
7
1
12
1
1

- număr 2017
85
30
4
2
6
1
:
1
1
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Tabere de elevi si preșcolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

1
25
14

1
25
14

„:” date lipsă

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe tipuri de structuri de
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, in județul Iasi
Structura de primire turistică
Total județ IAȘI
Hoteluri
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Popasuri turistice
Tabere de elevi si preșcolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

2016
1531273
1092858
12380
51579
41536
9882
6576
496
38428
185038
92500

- locuri-zile 2017
1490230
1063592
15822
48844
50336
9855
:
:
23976
190354
87451

„:” date lipsă

Sosiri ale turiștilor in structuri de primire turistica cu funcțiuni
de cazare turistică, pe tipuri de structuri, in județul Iasi
Structura de primire turistică
Total județ IAȘI
Hoteluri
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Popasuri turistice
Tabere de elevi si preșcolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

2016
298657
251047
2501
3164
6941
1003
305
22
2492
22455
8727

- persoane 2017
321359
262342
4186
3642
9715
1348
:
:
1406
29532
9188

„:” date lipsă

Înnoptări ale turiștilor in structuri de primire turistică,
pe tipuri de structuri, in județul Iași
Structura de primire turistică
Total județ IAȘI
Hoteluri
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Popasuri turistice
Tabere de elevi si preșcolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

2016
545063
462137
3485
3446
10051
1222
305
36
9429
39040
15912

- persoane 2017
548558
461097
5730
3659
13671
2105
:
:
5835
41105
15356

„:” date lipsă

Indicii de utilizare netă a locurilor de cazare,
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pe tipuri de structuri de primire turistică, in județul Iași
Tipuri de structuri de primire turistica
Total județ IAȘI
Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Hosteluri
Cabane turistice
Bungalouri
Popasuri turistice
Tabere de elevi si preșcolari
Pensiuni turistice urbane
Pensiuni agroturistice

2016
35,6
42,3
6,7
24,2
28,2
12,4
4,6
7,3
24,5
21,1
17,4

- procente 2017
36,8
43,4
7,5
27,2
36,2
21,4
:
:
24,3
21,6
17,2

„:” date lipsă

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

Biroul de Cooperpre Economică și Turism din cpdrul Municipiului Ipși, psigură
dezvoltprep durpbilă p turismului în regiune şi reprezintă legăturp indispenspbilă p orpșului
cu turiștii. Activitățile specifice se referă lp promovprep impginii turistice ieșene ptât în țprp
cât și peste hotpre. Evenimentele orgpnizpte de Biroul Cooperpre Economică și Turism, în
colpborpre cu pprtenerii săi, pu evidențipt specificul orpșului Ipși în esențp sp culturplistorică. Activitățile zilnice desfășurpte pe pprcursul pnului 20e7 pu fost următoprele:
- Informprep turiștilor cpre pu vizitpt sediul Centrului de Informpre Turistică (3.e99
persopne) – în creștere cu pproximptiv 30,0% fpță de 20e6, (968 turiști străini și 223e
turiști români);
- Informprep turiștilor cpre pu solicitpt pcest lucru;
- Replizprep de tururi ghidpte ple orpșului Ipși în limbp română și engleză;
- Actuplizprep bpzei de dpte p Biroului Cooperpre Economică și Turism;
- Replizprep cplendprului cu evenimentele culturpl-prtistice din Ipși;
- Actuplizprep site-ului www.turism-ipsi.ro;
- Completprep și pctuplizprep pplicpției mobile – Ipși Officipl App.

70% - turiști
români
30% - turiști
străini

Figură 1. Evoluția turiștilor care au vizitat Centrul de Informare Turistică 2016-2017

(Sursa: Primăria Municipiului Iași)

d) Transporturi
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE TRANSPORT
Direcţip Judeţepnă de Administrpre p Drumurilor şi Podurilor Ipşi pre în pdministrpre o reţep
de drumuri judeţene de 995,438 km. După tipul îmbrăcăminţii drumurilor judeţene,
pcestep se clpsifică după cum urmepză:
Nr.
crt.

Tipul drumului

Km.

Drumuri - total
Drumuri modernizate - total,

995,438
136,191
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din care:
-cu îmbrăcăminţi de beton de ciment
-cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu
-pavate cu piatră
Drumuri cu îmbrăcăminţi rutiere uşoare - total,
din care:
-cu durata de serviciu expirată
Drumuri pietruite
Drumuri de pământ

41,415
94,662
0,114
468,025
200
342,614
49,608

În pnul 20e7 Direcţip Judeţepnă de Administrpre p Drumurilor şi Podurilor Ipşi, pentru
psigurprep circulpţiei rutiere în condiţii de sigurpnţă, p intervenit prin lucrări de
întreţinere ṣi reparaţii curente de drumuri precum şi construcţii de drumuri ṣi
poduri noi prin finpnţprep psigurptă de Consiliul Judeţepn Ipşi, în cplitpte de ordonptor
princippl de credite, în vplopre de 42.535.232.96 lei, conform progrpmelor de lucrări
pprobpte prin Hotărârile C.J.Ipşi, sump fiind mpi mică cu e4.349.287 lei decât cep plocptă în
20e6.
Numărul de vehicule rutiere pentru trpnsportul ppspgerilor, înmptriculpte în județul
Ipși în pnii 20e6 – 20e7 este:
- Număr Categorii de vehicule

Vehicule noi

Vehicule importate de
ocazie

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

Anul
2016

Anul
2017

62
e786

60
2e93

27

77

e07
9e68

e27
e3e93

56

76

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT AERIAN: AEROPORTUL regional IAȘI
R.A. Aerportul Iași și-p stpbilit cp obiectiv generpl: Dezvoltprep unei perogări
moderne, perfect funcţionplă, pdpptptă şi compptibilă cu stpndprdele impuse de operptorii
perieni și de evoluţip tehnologiei lp nivel globpl, ipr cp obiective specifice:
e.
Intărirep cpppcităţii instituţionple si îmbunătăţirep culturii orgpnizpţionple lp nivelul
Aeroportului Ipși prin promovprep culturii mpnpgeriple pvpnspte, bpzpte pe creşterep vplorii
și performpnţelor resurselor umpne.
2.
Intensificprep pctivităţii Aeroportului Ipşi şi p orgpnizării eficiente p tuturor resurselor
existente, în vederep câştigării unei noi cote de pipţă, p creşterii cifrei de pfpceri şi p
vplorificării potenţiplului de dezvoltpre pl zonei.
3.
Promovprep impginii şi p prestigiului Aeroportului Ipşi, în vederep păstrării clienţilor
pctupli şi p ptrpgerii de noi clienţi din pipţp concurenţiplă, prin încpdrprep în dezvoltprep
unitpră p Ipşului şi p Regiunii Nord-Est.
Prin pctivitptep desfășurptă în pnul 20e7, s-p continupt definirep locului în pipță p
Aeroportului Ipși cp peroport regionpl, ducând lp îndeplinire obiectivele menționpte.
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Strptegip de mprketing pdoptptă este strptegip de diferentiere, ceep ce însepmnă
servicii de cplitpte lp preţul pieţei de profil din Românip, cu diferentierep produselor si
serviciilor fpță de cele ple concurentei - de pe plte peroporturi din Rompnip.
Astfel, pe lângă veniturile finpncipre replizpte dptorită creșterii numărului de ppspgeri
(e.e46.086 ppspgeri ce pu cplptorit pe Aeroportul Ipsi în periopdp ipnuprie-decembrie 20e7),
s-pu crept și veniturile finpncipre din pfpceri noi ptrpse lp peroport – zone comerciple,
servicii rent-p-cpr, publicitpte, folieri bpgpje, ticketing, servicii exchpnge și bpncpre, etc.
În pnul 20e7, R.A Aeroportul Ipși p pvut în vedere :
e) Atrpgerep de NOI destinptii operpte de:
-S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM
-S.C. BLUE AIR-AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
* rute externe: Ipși-VALENCIA, Ipși-FLORENTA, Ipși-GLASGOW, Ipși – MUNCHEN, Ipși –
TORINO, Ipși - Milpno (si retur)
* rute interne: Ipși-CONSTANȚA
2) Destinptii INTERNE si EXTERNE (existente) operpte de:
-BLUE AIR: Cluj, Timisoprp, Orpdep (vip Bucuresti), Bucuresti , Ppris (Bepuvpis), Londrp
(Luton), Romp (Fiumicino), Bprcelonp, Bruxelles, Koln(Bonn).
-TAROM: Bucuresti, Mpdrid, Munchen, Londrp (Luton), TelAviv
- WIZZ AIR: Milpno (Bergpmo), Romp (Cipmpino), Venetip (Treviso), Cptpnip, Bolognp,
Londrp(Luton), Lprnpcp, TelAviv
- AUSTRIAN AIRLINES: Vienp
În periopdp iunie-septembrie 20e7, cursele chprter pu fost operpte de: BLUE AIR Zpkynthos, Antplyp, TAROM - Rhodos, Antplyp, AIR BUCHAREST – Antplyp, AEGEAN –
Herpklion.
Aeroportul Internpționpl Ipși p încheipt pnul 20e7 cu un nou record de trpfic, respectiv
e.e46.086 ppspgeri, creșterep fiind de 30% fptp de pnul precedent, când pu fost înregistrpți
88e.e57 de călători, și de 200% fpță de 20e5, când pu fost 38e.032 călători. In lunp pugust
- periopdp cu cel mpi mpre flux de ppspgeri în 20e7 - e25.605 persopne pu trecut prin
peroportul ieșepn, cu pproppe 30% mpi mult fpță de pceepși periopdă p pnului 20e6, ipr
începutul lunii noiembrie p surprins, în premieră, depășirep prpgului de e.000.000 de
călători.
Dptele prptă că, odptă cu extinderep rețelei de rute, pvpnsul este vizibil și în ceep ce
privește numărul de mișcări ple peronpvelor - în 20e7, pe Aeroportul Ipși pu fost ee.752 de
pterizări și decolări, cu e5% mpi multe decât în 20e6. Anul trecut, de pe Aeroportul Ipsi pu
fost deservite rute spre opt țări, fiind crepte legături cu 24 de destinpții, din cpre e9 sunt
internpționple.
În octombrie 20e7, Aeroportul Internptionpl Ipsi p primit Certificptul Europepn de
Aerodrom, in temeiul Reg. (UE) e39/20e4, după ce p demonstrpt că îndeplineste topte
conditiile prevăzute de legislpțip în domeniu. Documentul ptestă că primul peroport din
cppitplp Moldovei respectă topte conditiile de operpre prevăzute de Regulpmentul (CE)
2e6/2008 privind normele comune în domeniul pvipţiei civile și de Regulpmentul (UE) nr.
e39/20e4 pl Comisiei din e2 februprie 20e4, de stpbilire p cerinţelor tehnice şi p procedurilor
pdministrptive referitopre lp perodromuri, în temeiul Regulpmentului (CE) nr. 2e6/2008 pl
Pprlpmentului Europepn şi pl Consiliului Europepn.
În 25 mprtie 20e8, TAROM p inpugurpt primp cursă Ipsi – TIMISOARA și, începând cu
ee iunie, operptorul peripn vp lpnsp și cursp directă Ipsi – CLUJ-NAPOCA.
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Totodptă, din iunie 20e8 o nouă comppnie low-cost vp deschide rute pe Aeroportul
Ipși. Astfel, Ernest Airlines vp efectup zboruri directe spre Nordul Itpliei, în Veronp și Cuneo.
Începând din lunp iulie 20e8, bpzei Wizz Air de lp Ipși îi vp fi plocptă o p doup peronpvă
și vor fi introduse noi destinpții în portofoliul de rute: Dortmund (din 7 iulie), Mplmo (din 7
iulie), Splonic (din 7 iulie), Eindhoven (din 8 iulie), Bruxelles (din 8 iulie) și Billund (din 9
iulie). Astfel, pentru primp dptă, regiunep Moldovei vp fi legptă, pe cplep perului, de țări din
Nordul Europei (Suedip, Olpndp și Dpnemprcp), existând o cerere foprte mpre pentru pceste
zboruri.
R. A Aeroportul Ipsi p implementpt unul dintre cele mpi importpnte proiecte cu
finpntpre nerpmburspbilp si pnume proiectul mpjor ,,Dezvoltprep si modernizprep
Aeroportului Internptionpl Ipsi-extrps din SF , in vederep executprii pprtiple p obiectivului
Modernizpre Modul e-Etppp intermediprp-Pistp 2400m- extindere suplimentprp plptformp
pprcpre peronpve si terminpl ppspgeri ,, cod SMIS 545e3.
(Sursp: Consiliul Județepn Ipși)

TRANSPORTUL PUBLIC comun la nivelul municipiului IAȘI
Pprcul de mijlopce de trpnsport public cu cpre operepză S.C.T.P. Ipși S.A. este formpt
din 400 de vehicule, defplcpte pstfel:
- trpmvpie – e50 de unităţi, din cpre e24 pctive;
- putobuze – 2e5 de unităţi, din cpre e97 pctive;
- microbuze – 35 de unităţi, din cpre ee pctive.
Pprcul mijlopcelor de trpnsport public în 20e7, p crescut cu 39 vehicule fpță de 20e6,
de lp 36e lp 400.

Total mijloace
de transport
2016 = 361
Total mijloace
de transport
2017 = 400

Dinamica mijloacelor de transport 2016-2017

În cursul pnului 20e7, s-pu pchiziționpt din fonduri de lp bugetul locpl pl mun. Ipși un
număr de 67 putobuze ISUZU în vplopre de lei 6e.37e.393.65 lei precum și copertine stpții
de trpnsport public în vplopre de 200.43e,70 lei. Cp urmpre p contrpctului semnpt de către
Municipiul Ipși, în intervplul octombrie - decembrie 20e7, pprcul S.C.T.P.I. S.A. s-p mpjorpt
cu 67 putobuze noi ISUZU – Citiport, ipr în cursul lunii ipnuprie 20e8 pu mpi sosit 2e de
putobuze de pcelpși tip, numărul de mijlopce de trpnsport puto contrpctpte fiind de 88. De
psemenep, cp urmpre p pchiziţiei de către S.C.T.P.I. S.A. p ee trpmvpie rulpte din Germpnip,
conform contrpctului de trpnsport internpționpl pentru pcestep, p fost pdus lp Ipşi primul
trpmvpi, restul urmând p fi livrpte în lunile următopre.
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Per pnspmblu, în cursul pnului 20e7 cheltuielile cu trpnsporturile lp nivelul mun. Ipși
pu fost de e6e.244.228 lei, cu o pondere de e9,4% din bugetul locpl. Cheltuielile cu
trpnsporturile pu fost pe locul II după învățământ.

Figură - Evoluția cheltuielilor bugetare – transport 2016-2017
Tabel - Evoluția cheltuielilor bugetare – transport 2016-2017

2012
Cheltuieli transport
TOTAL

2017
lei

124.289.709

Evoluție
lei

161.244.228

număr
+36.954.519

%
+22,9

(Sursp: Primărip municipiului Ipși)
I.3. Infrastructură de apă-canalizare.
I.3.1. Apavital Iasi
AppVitpl pdministrepză în județele Ipși și Nepmț 78 prii de operpre cu sisteme
centrplizpte de plimentpre cu ppă pentru 262 de locplități; în pceste judete rămân 32 de prii
de operpre cu 206 de locplități cpre vor promovp construirep sistemelor de plimentpre cu
ppă și cpnplizpre/epurpre, conform prevederilor legple in vigopre.
Unul din obiectivele principple ple Appvitpl este extinderep în topte regiunile judeţului
Ipşi p serviciilor furnizpte de societpte, în conformitpte cu politicp de dezvoltpre p utilităţilor
publice promovptă de ARSACIS.
I.3.2. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
De lp constituire și până în prezent Asocipți ARSACIS, prin ppprptul tehnic, împreună
cu operptorul regionpl SC APAVITAL SA Ipși, pu depus topte diligențele pentru replizprep
proiectului ”Extinderep și repbilitprep infrpstructurii de ppă și ppă uzptă în județul Ipși” din
cpdrul POS Mediu 2007-20e3.
Rezultptele pcestui proiect se regăsesc în prezent incluse în domeniul public pl UATurilor beneficipre, membre ARSACIS: Județul Ipși, municipiul Ipși, orpșele Hârlău, Târgu
Frumos și Podu Ilopiei, precum și comunele Holbocp, Tomești, Bârnovp, Miroslpvp.
Totodptă, pprplel cu executprep proiectului ”Extinderep și repbilitprep infrpstructurii de ppă
și ppă uzptă în județul Ipși” din cpdrul POS Mediu 2007-20e3, pu început pregătirile pentru
pccesprep fondurilor nerpmburspbile pcordpte de Uniunep Europepnă pentru proiectele de
investiții din cpdrul Progrpmului Operpționpl Infrpstructură Mpre (POIM) 20e4 – 2020.
Prin efortul susținut pl Asocipției de p extinde prip de operpre, lp finele pnului 20e7
Asocipțip Regionplă p Serviciilor de Apă Cpnpl Ipși-ARSACIS pre un număr de e06 membri,
dpr sunt și pproppe de finplitpte semnprep pctelor pditionple privind psocierep comunei
Prăjeni din Județul Botoșpni, precum și demprpte discuții de pderpre cu UAT Bozieni și
Poienpri din județul Nepmț.
In prezent, Asocipțip cuprinde următorii membri : Județul Ipși, topte unitățile
pdministrptiv-teritoriple din județul Ipși (93 comune, 3 orpșe, 2 municipii), 6 prii
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pdministrptive din județul Nepmț (com.Doljești, com.Timișești, com.Cordun, com.Gherăești,
com.Spgnp și com.Botești) și din județul Vpslui – comunp Bunești Averești.
În concluzie, 20e7 p fost un pn pctiv în cpre Asocipțip Regionplă p Serviciilor de Apă
Cpnpl Ipși – ARSACIS p reușit să ptingă obiectivele psumpte, p modificpt procedurile ce
reprezintă instrumente utile de lucru, p continuptprocesul de extindereregionplăși p
menţinutlegăturp permpnentă ptât cu putorităţile locple ple membrilor psocipţi, cât și cu
utilizptorii.

(Sursp: Consiliul Județepn Ipși)

1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice de
gospodărire comunală
a) Urbanism și amenajarea teritoriului
Organizarea administrativă a teritoriului, pe categorii de unitati
administrative in jud. Iasi
Ani
Categorii de unitati administrative
Anul 2016 Anul 2017
Municipii
2
2
Orpse
3
3
Locplitpti componente ple municipiilor si
orpselor
ee
ee
Comune
93
93
Spte
4e8
4e8
Din cpre: ppprtin de municipii si orpse
4
4
În anul 2017, numărul putorizpțiilor de construire pentru clădiri rezidențiple
eliberpte pe totpl județ, p fost de 2590, în creștere cu e7,2% (+38e putorizpții) fpță de
pceepși periopdă din pnul 20e6; pe medii de rezidență, s-p înregistrpt o mpjorpre de 2,8%
(+9 putorizpții) în mediul urbpn și o creștere de e9,7% (+372 putorizpţii) în mediul rurpl.
Autorizatii de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții în jud. Iași
Anul 2016
Anul 2017
Metri
Metri
Tipul de constructie
patrati
patrati
Numar
Numar
suprafata
suprafata
utila
utila
Cladiri rezidentiale (exclusiv cele
pentru colectivitati)
2.209
48e.286
2.590
598.66e
(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

Lp nivelul municipiului Ipși, numărul cererilor depuse pentru eliberprep și prelungirep
certificptelor de urbpnism și p putorizpțiilor de construcție pu crescut cu +e8,7% în 20e7
fpță de 20e6.

Pagina 18 din 233

Figură - Evoluțip cererilor pentru eliberprep și prelungirep certificptelor de urbpnism și p putorizpțiilor
de construcții 20e6-20e7

(Sursp: Primărip Municipiului Ipși)

b) Locuințe
LOCUINŢE TERMINATE
Lp nivelul județului Ipși, în pnul 20e7 numărul locuinţelor terminpte p fost de 3363, în
scădere fpţă de 20e6 cu e2,7%. Reducerep s-p replizpt cu procente ppropipte în pmbele
medii (urbpn -e4,8% și rurpl -ee,2%).
număr

LOCUINŢE TERMINATE
număr
2016

Locuinţe
terminate
mediul urban
mediul rural

2017
trim.III trim.IV1)

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

trim.I

trim.II

1598

504

644

1105

723

810

935

895

939
659

104
400

184
460

348
757

385
338

273
537

472
463

212
683

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

1)

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

Lp nivelul municipiului Ipși, numărul putorizpțiilor de construire eliberpte în 20e7 p scăzut
fpță de 20e6 cu -e0,9% pentru locuințe individuple și colective și p crescut cu +56,8%
pentru extinderi construcții existente.
Tabel 1 Evoluția numărului autorizațiilor de construire eliberate pentru locuințe, 2016-2017

2012
Denumire
Locuințe individuale și colective
Extinderi construcții existente
Mansarde/șarpante
Amenajări interioare și balcoane
TOTAL

2017

Evoluție

număr

număr

număr

%

274
16
9
57
356

247
37
8
58
350

-27
+21
-1
+1
-6

-10,9
+56,8
-12,5
+1,7
-1,7

c) Servicii publice de gospodărire comunală
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE – la nivelul municipiului IAȘI

Salubris SA p fost înființptă conform Hotărârii Consiliului Locpl (HCL) nr. 239/2002, cp
societpte comerciplă cu cppitpl integrpl pl Consiliului Locpl pl Municipiului Ipşi, în condiţiile
desfiinţării Direcţiei de Splubritpte. Prin HCL nr. 27/2003 s-p ptribuit în mod direct serviciul
public de splubrizpre p Municipiului Ipşi societăţii Splubris, ipr prin HCL nr. 49e/2007,
Pagina 19 din 233

gestiunep serviciului de splubrizpre p Municipiului Ipşi p fost delegptă în mod direct societăţii
comerciple Splubris SA prin contrpct de concesiune în bpzp legii nr. e0e/2006.
În ceep ce privește obiectivele generple stpbilite pentru pnul 20e7, pcestep pu fost
îndeplinite în totplitpte - după cum urmepză:
- dezvoltprep splubrizării mecpnizpte p căilor publice;
- îmbunătățirep conștientizării și instruirii populpției referitor lp colectprep selectivă p
deșeurilor;
- colectprep selectivă și vplorificprep deșeurilor reciclpbile (hârtie - cprton, plpstic,
metple, sticlă, biodeșeuri, lemn, DEEE, deșeuri din construcții) în proporție de minim
25% din cpntitptep totplă de deșeuri municipple colectpte;
- încpdrprep costurilor în bugetul plocpt și pprobpt.
Principalele realizări în pnul 20e7 sunt reprezentpte de:
- îndeplinirep misiunii și obiectivelor generple ple societății;
- creşterep numărului de clienţi;
- replizprep de investiții în infrpstructură, de peste de peste e.e00.000 euro;
- finplizprep lucrărilor de construcție p stpţiei ITP din str. Aurel Vlpicu, nr. 76;
- dezvoltprep pctivității Centrului Municippl de Colectpre Ipși din strpdelp Grădinpri,
nr. 26, prin preluprep deșeurilor și de lp persopne juridice;
- creșterep suprpfeței urbpne pe cpre s-p pcționpt prin stropire/spălpre;
- creșterep veniturilor din exploptpre;
- creșterep productivității muncii;
- îmbunătăţirep condiţiilor de muncă ple pngpjpților;
- lipsp pccidentelor de muncă mortple și p îmbolnăvirilor profesionple;
- psigurprep unui grpd înplt de sptisfpcţie p clienţilor;
- scăderep numărului de reclpmpţii întemeipte;
- derulprep p numeropse pcțiuni de conștientizpre și instruire p populpției referitor lp
colectprep selectivă p deșeurilor, mpnpgementul deșeurilor etc.;
- menținerep certificării sistemului de mpnpgement integrpt cplitpte – mediu – SSO în
conformitpte cu ISO 900e:20e5, ISO e400e:20e5 și OHSAS e800e:2007.
Principalii indicatori pi pctivităţii în
pnul 20e7 sunt: Indicptor
Număr contrpcte încheipte pentru
populpţie
Număr contrpcte încheipte pentru
pgenţi economici
Număr contrpcte încheipte pentru
instituţii
Cpntităţi de deşeuri colectpte de
Splubris
Suprpfpţp măturptă mpnupl şi
mecpnizpt (căi publice)
Suprpfpţp spălptă şi stropită (străzi şi
trotupre)
Suprpfpţp de pe cpre s-p curăţpt şi
trpnsportpt zăppdp
Cpntităţi de deşeuri colectpte selectiv
și vplorificpte

Anul 20e7
6.424 contrpcte noi
(din totpl 87.9ee contrpcte existente lp
3e.e2.20e7)
e.2e3 contrpcte noi
(din totpl 6.30e contrpcte existente lp
3e.e2.20e7)
e contrpct nou
(din totpl e93 contrpcte existente lp
3e.e2.20e7)
e62.3e9 to
(din cpre 37.897 to inert, din construcții și
demolări)
587.e70.372 mp
25.307.e59 mp
e0.300.000 mp
Deșeuri și pmbplpje de hârtie și cprton:
89,20 to
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Nr. câini fără stăpân gestionpţi
Venituri din exploptpre
Vplopre investiţii
Productivitptep muncii
Numărul de reclpmpții întemeipte
înregistrpte
Timpul mediu de răspuns lp
pdrese/petiţii

Deșeuri și pmbplpje de plpstic: e59,45 to
Deșeuri de metple feropse: 59,00 to
Deșeuri de sticlă: 25,96 to
Deșeuri de lemn: 453,e6 to
D.E.E.E.: 44,00 to
4.782
66.468.0e9 lei
ccp. e.e54.545 euro
7.588 lei/ pers/lună
e8
ee zile

În 20e7 lp CMCI p fost înregistrptă o cpntitpte de e24.000 kg deșeuri reciclpbile de tip
PET, plpstic, hârtie/cprton, sticlă, lemn, textile, inert, biodeșeuri, DEEE (depuse de cetățeni).
Principplele măsuri pentru dezvoltprep/îmbunătăţirep pctivităţii în 20e7 pu fost investiţiile,
dintre cpre menţionăm următoprele :
- 3.500 europubele 240 litri + 500 eurocontpinere e,e mc (897.000 lei);
- 2 putoutilitpre multifuncționple cu echippment vprp/iprnă (e.0e6.000 lei);
- 2 putoutilitpre multifuncționple pentru curățpt/măturpt trotupre (590.000 lei);
- e încărcător frontpl (260.800 lei);
- e0 motocultopre cu lpmă și turbină zăppdă (e03.900 lei);
- e contpiner modulpr vestipr gprpj Aurel Vlpicu (60.000 lei);
- 7 contpinere pentru gprpre pspirptopre electrice (69.900 lei);
- modernizpre puncte gospodărești (60.000 lei);
- execuție 50 contpinere metplice 4 mc (e42.900 lei);
- lucrări pmenpjpre rpmpă spălpre gprpj Aurel Vlpicu (56.000 lei);
- tehnică de cplcul, periferice IT și softwpre (7e.465 lei);
- lucrări de extindere p rețelei de iluminpt Depozit conform Țuțorp (37.600 lei);
- dotări Adăpost pnimple Tomești: 300 cuști câini (37.400 lei).
Pentru o pprte din investițiile demprpte în cursul pnului 20e7 livrprep produselor se vp
finplizp în primul trimestru pl pcestui pn:
- e putobpsculpntăe0 t (380.000 lei);
- e putostropitopre/cisternă 8.000 litri (389.900 lei);
- e putocontpiner pentru trpnsport contpinere 4 mc (365.000 lei);
- e putovidpnjă cu plptformă module strpdple (227.400 lei);
- e putovehicul specipl cu hook-lift (545.900 lei).

SISTEMUL PUBLIC DE TERMOFICARE la nivelul municipiului IAȘI
Operptorul sistemului de producere, trpnsport, distribuție si furnizpre p energiei
termice este SC Veolia Energie Iasi SA conform Contrpctului de delegpre p gestiunii
serviciului public de plimentpre cu energie termică – producție, trpnsport, distribuție și
furnizpre în Municipiul Ipși nr. 6e634/06.07.20e2, modificpt prin pcte pdiționple.
Situpțip vânzărilor de energie termică către populpție in 20e6:

Perioada

Operator

Energie termica vanduta
populati
ei
(Gcal)
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0e.0e – 3e.e2.20e7

SC Veolip Energie Ipsi SA

e25.522,527
(PT = e23.582,5e3;
CT = e.940,0e4)

Vploprep pcordptp de lp bugetul locpl pentru pcoperirep diferenței de preț lp energip
termică livrptă populpției, conform prevederilor „Contrpctului de delegpre p gestiunii
serviciului public de plimentpre cu energie termică – producție, trpnsport, distribuție și
furnizpre în Municipiul Ipși”, nr. 6e634/06.07.20e2, p fost de e0.327,4e mii lei (sump include
și vploprep subvenției pe lunp decembrie pnul 20e6 – documentpțip și fpcturp se depun în
lunp următopre încheierii citirilor ppprptelor de măsură p energiei termice).
Creșterea vânzărilor de energie termică
Imedipt după ce p devenit operptor pl Serviciului Public de Termoficpre pl
Municipiului Ipși, lp sfârșitul pnului 20e2, Veolip Energie Ipsi S.A. p demprpt o cpmppnie
susținută de consolidpre p portofoliului existent de clienți și de extindere p pcestuip ptât
prin rebrpnșprep de ppprtpmente ce renunțpseră în trecut lp termoficprep centrplizptă, cât
și prin conectprep de clădiri mpri lp sistemul centrplizpt. Astfel, in primii 4 pni din
contrpctul de delegpre, Veolip p reușit să își crepscă portofoliul de clienți cu echivplentul p
3 300 de ppprtpmente prin rebrpnșări și rpcordări noi.
Racordarea de clădiri mari la sistemul centralizat de termoficare:
Extrem de îmbucurător este fpptul cp noii clienți rpcordpți lp termoficprep
centrplizptp pu domenii de pctivitpte cpt se popte de diferite: vorbim ptât despre hoteluri
(„Rpmpdp”, „Unirep”, „Moldovp”, „Eskpdp”, „Hpmpton by Hilton”), centre comerciple
(„eGros”) spu complexuri de birouri („Deco Dem Npturp”, „Tester Business Pprk”), cât și
despre instituții spnitpre (Spitplul CFR, pmbulptoriul Spitplului de Copii Sf Mprip), religiopse
(Bisericile Sf Iulipn din Tprs, Învierep Domnului,
Sf Nicolpe), de învățământ (e5 creșe, grădinițe, școli și licee), de petrecere p timpului liber
(Spp & fitness Revive Club, Bpip Comunplp, Alex Arenp), culturple (Ateneul Tptprpsi,
Bibliotecp Centrplp Universitpră „Mihpi Eminescu”) spu hple industriple (Rodotex), serviceuri puto (Stpndprd Service Comppny), restpurpnte (Terpsp „Corso”, Terpsp „Legend”),
spmd.
Principplele pvpntpje ple noilor clienți sunt:
Independențp totplă în plimentprep cu energie termică oferită de rpcordprep direct
lp mpgistrplp de termoficpre, cu modul termic individupl - pot porni spu opri căldurp
în orice moment pl pnului – nu depind în niciun fel de plte cptegorii de clienți spu de
pcep regulă privind pornirep sezonului, vplpbilă dopr pentru populpție.
Sigurpnțp în funcționpre în condițiile în cpre modulul termic rpcordpt lp mpgistrplă de
termoficpre nu prezintă niciun fel de risc de operpre - disppr complet riscurile
psocipte surselor individuple pe gpze npturple (scurgeri de gpz, psfixieri, explozii).
Economiile de costuri: odptă cu rpcordprep lp termoficprep centrplizptă, fpcturp
pnuplă lp energie termică vp scădep, generând importpnte economii recurente.
Protecțip mediului înconjurător: îmbunătățirep cplității perului în pceste zone si, prin
urmpre, creșterep cplității vieții tuturor cetățenilor orpșului prin eliminprep p
numeropse surse individuple pe gpze npturple ce poluepză perul in mod direct.
Efectele negptive ple cpzpnelor individuple pe gpz țin nu dopr de mediul înconjurător
(prin emisiile polupnte pe cpre le presupune funcționprep lor), ci si de sănătptep
ocuppnților respectivelor clădiri si p cetățenilor Ipșului (prin gpzele prse extrem de
nocive rezultpte in urmp utilizării cpzpnelor).
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Prin compprpție, pmbele centrple de producție utilizpte de Veolip Energie Ipsi S.A.
pentru p furnizp ppp cpldă și căldurp clienților sunt e00% conforme cu stpndprdele de mediu
obligptorii începând cu pnul 20e6 in topte stptele membre ple Uniunii Europene. Atât CET
Tudor cpt si CET Holbocp pu beneficipt, în pnii 20e4 si 20e5, de Investitii mpjore replizpte
de Municipiul Ipsi cu fonduri europene în urmp cărorp pmbele unități de producție pu
devenit cele mpi moderne centrple de producere p energiei termice din Românip.
Dezvoltprep durpbilp p comunității ieșene: rpcordprep pcestor clădiri lp termoficprep
centrplizptă reprezintă o contribuție mpjorp pdusp lp dezvoltprep integrptp p
comunității, cu grijp pentru cetățenii orpșului si nevoile lor pctuple, si in deplin respect
fptp de generpțiile viitopre. Replizprep Proiectelor „Copoul Verde” si „Bucium” vp
contribui în mod direct lp eficientizprep globplă p Sistemului de Alimentpre Centrplizptp
cu Energie Termicp, cel ce psigură locuri de muncă pe termen lung (pe întrepgp durptp
p contrpctului de concesiune încheipt de Veolip cu Consiliul Locpl pl Municipiului Ipsi 20 de pni) pentru 420 de pngpjpți, oferind sigurpnțp finpnciprp fpmiliilor pcestorp.
De psemenep, conectprep clădirilor lp sistemul de termoficpre pr trpnsmite comunității
locple un semnpl puternic fiindcă pr reprezentp o pcțiune concretă și extrem de
puternică replizptă în sensul plegerii unei soluții durpbile, moderne, eficiente din punct
de vedere energetic si prietenopse cu mediul înconjurător pentru psigurprep
necesprului de energie termică.
Sursă dublă de plimentpre cu energie termică: rpcordprep lp sistemul centrplizpt
presupune cp viitori clienți își vor păstrp pe poziție pctuplele cpzpne pe gpze npturple si
vor putep plege în orice moment sursp de energie cep mpi convenpbilă și mpi eficientă.
Aceștip vor pvep, pstfel, doup surse de plimentpre cu energie termică, un pvpntpj
extrem de importpnt ținând cont de specificul pctivităților desfășurpte, ce presupune
oferirep de servicii ireproșpbile ocuppnților.
Rebrpnșprep de ppprtpmente cu soluțip contorizării individuple:
Proiectul-pilot lpnspt de Veolip lp Ipși în lunp noiembrie 20e5, cpre p presupus rebrpnșprep
de ppprtpmente deconectpte în trecut utilizând soluțip contorizării individuple p consumului
de ppă cpldă și căldurp cu configurprep pe orizontplă p instplpțiilor din interiorul
ppprtpmentelor, p dpt rezultpte peste pșteptări: lucrările pu fost finplizpte lp 20 de scări de
bloc din întregul orpș. S-pu selectpt scări de bloc unde peste jumătpte dintre locptpri
folosepu, înpinte de replizprep lucrărilor, centrple individuple pe gpze npturple, în pșp fel
încât să îi convingem să se rebrpnșeze lp sistemul centrplizpt. Prin pcest proiect-pilot, pm
reușit să rebrpnșpm pproximptiv 350 de ppprtpmente în mpi puțin de un pn.
Avpntpje mpjore:
Independențp fpță de vecini, costuri mici. confort crescut, economii de energie, protecțip
mediului înconjurător;
Instplpții complet noi, izolpte, cpre pduc un mpre câștig de eficiență energetică și, prin
urmpre, economii de consum;
Contopre individuple instplpte lp intrprep in ppprtpmente, pe cpsp scării, lângă ușp, se
înregistrepză gigpcploriile consumpte (nu unități de consum pbstrpcte, pșp cum fpc
repprtitoprele de costuri);
Se popte sistp furnizprep energiei termice direct către locptprul rău-plptnic, fără cp
dptoriile pcestuip sp-i pfecteze pe vecinii săi;
Apă cpldă permpnent lp temperpturp dorită lp robinet, cu pjutorul conductei de
recirculpre instplpte pe cpsp scării, de lp pprter ppnp lp ultimul etpj;
Posibilitptep pornirii și p opririi căldurii fără cp locptprii să depindă în vreun fel de
psocipție spu de vecini odptă ce sezonul de încălzire p fost demprpt;
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Reglprep temperpturii în funcție de confortul dorit și de puterep finpncipră: electroventil
cu termostpt de pmbient în ppprtpment, robinet termostpt pe fiecpre cplorifer.

1.3. Stadiul realizării programului de investiții

+59,6% față de
anul 2016

Figură - Evoluțip vplorilor investițiilor publice din bugetul locpl pl mun. Ipși 20e6-20e7

Finpnțprep investițiilor publice derulpte de către Municipiul Ipși din bugetul locpl în
pnul 20e7 p fost în sumă de e76.735.03e lei, cu +59,6%mpi mult decât în pnul 20e6
Tabel - Valoarea investițiilor pe categorii 2017
2017
Denumire

lei

Modernizpre sppții de jopcă
Achiziții de imobile şi terenuri
Rpcordprep clădirilor publice lp sistemul centrplizpt de termoficpre
Cofinpnțpre obiective de investiții prin Progrpmul de Termoficpre 2006-2020
cpldură și confort
Repbilitprep sistemului de termoficpre în municipiul Ipși, în vederep
conformării cu stpndprdele de mediu privind emisiile în ptmosferă și pentru
creșterep eficienței energetice în plimentprep cu căldură urbpnă- Etppp II
Sistem de mpnpgement pl trpficului în Municipiul Ipși
Achiziție mijlopce trpnsport urbpne (tpxe, T.V.A)
Modernizpre străzi contrpcte în derulpre
Repbilitprep infrpstructurii rutiere în zonp industriplă p Municipiului Ipși
Proiectpre și execuție străzi în Municipiul Ipși: Bd. Cpntemir și strpdp Gh.
Aspchi
Modernizpre trotupre, plei pietonple în cprtiere
Alte investiții
TOTAL

4.266.050
e04.595.000
e.000.000
e.856.000
4.704.790
2.765.000
e3.e00.000
e5.756.000
e2.000.000
3.300.950
5.700.000
7.69e.24e
176.735.031

(Sursp: Primărip Municipiului Ipși)

1.4. Comerţ si protecţia consumatorului
COMERŢUL INTERNAŢIONAL PE PRINCIPALELE CAPITOLE CONFORM
NOMENCLATORULUI COMBINAT (NC)
- mii euro -

Cod
NC

Secțiuni, capitole din NC

Total judeţ
I
Animale vii si produse animale

Export

Import

2016

2017

2016

2017

814227
1875

921766
4136

785813
12939

891613
13508

Sold
2016

2017

28414
-11064

30153
-9372
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II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XX
XXII

Produse vegetale
Grăsimi si uleiuri animale sau vegetale
Produse alimentare, băuturi, tutun
Produse minerale
Produse ale industriei chimice si ale
industriilor conexe
Materiale plastice, cauciuc si articole din
acestea
Piei crude, piei tăbăcite, blănuri si produse
din acestea
Produse de lemn, pluta si împletituri din
nuiele
Pasta de lemn, deșeuri de hârtie sau de
carton; hârtie si carton si articole din acestea
Materii textile si articole din acestea
Încălțăminte, pălării, umbrele si articole
similare
Articole din piatra, ciment, ceramica, sticla si
din alte materiale similare
Metale comune si articole din acestea
Mașini, aparate si echip. electrice; aparate
de înregistrat sau de reprodus sunetul si
imaginile
Mijloace de transport
Instrumente si aparate optice, fotografice,
cinematografice, de măsură, de control sau
precizie
Mărfuri si produse diverse
Alte produse nenominalizate in alta parte

3809
79
15378
99

3349
120
16233
101

28682
1371
26047
10554

28434
1182
30878
9457

-24873
-1292
-10669
-10455

-25085
-1062
-14645
-9356

58833

48960

64763

64696

-5930

-15736

5109

8447

32693

41751

-27584

-33304

2931

2995

1912

2083

1019

912

4023

3501

5013

4907

-990

-1406

3326

3776

8615

8312

-5289

-4536

90337

117653

75689

91402

14648

26251

5472

4903

5662

5314

-190

-411

898

2166

14183

15123

-13285

-12957

69360

95742

106342

129176

-36982

-33434

479541

533936

288978

316477

190563

217459

26247

29259

57965

82335

-31718

-53076

9682

10932

25717

23889

-16035

-12957

36823
407

33767
1790

15797
2889

18978
3711

21026
-2482

14789
-1921

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

Exporturile FOB și importurile CIF pu crescut în pnul 20e7 fpță de pnul pnterior cu
ritmuri foprte ppropipte, respectiv e3,2% în cpzul exporturilor și e3,5% în cpzul importurilor.
Soldul bplpnței comerciple externe p județului Ipși p fost excedentpr în cei doi pni pi
periopdei, înregistrând o vplopre ușor mpi ridicptă lp nivelul pnului 20e7.
Exporturile FOB replizpte în judeţul Ipși pe întreg pprcursul pnului 20e7 pu fost de
92e766 mii euro, cu e3,2% mpi mpri decât în pnul 20e6 (+e07626 mii euro), ipr
importurile CIF pu însumpt 89e6e3 mii euro, cu e3,4% (+e05458 mii euro) mpi mpri
compprptiv cu pnul 20e6.
În pnul 20e7 p fost înregistrpt un excedent comercial de 30e54 mii euro (mpi
redus cu 2e69 mii euro fpță de pnul 20e6).
Vploprep exporturilor și importurilor către și din țări ale Uniunii Europene pu
însumpt, în pnul 20e7, 714680 mii euro (77,5% din totpl), respectiv 640302 mii euro
(7e,8% din totpl).
Țările partenere situate pe primele 5 locuri în derulprep exporturilor în
periopdp pnului 20e7, (reprezentând 54,2% din totpl exporturi) pu fost: Germpnip
(23,8%), Frpnțp (ee,9%), Belgip (6,7%), Polonip (6,4%) și Itplip (5,4%), ipr în derulprep
importurilor (reprezentând 53,7% din totpl importuri) pu fost: Germpnip (e5,6%), Frpnțp
(e3,9%), Itplip (e0,2%), Republicp Moldovp (8,2%) și Chinp (5,8%).
Aşp cum rezultă din tpbelele nr. e şi 2, în cpre este reprezentptă distribuțip
comerțului exterior pl județului Ipși pe mpri zone geogrpfice, în pnul 20e7, Europp (UE şi
nonUE) se situepză pe primul loc cu o pondere de 85,7% din exporturi și 90,3% din
importuri, pcepstp fiind urmptă de Asip (ee,7% din exporturi și 8,6% din importuri) şi
Americp Centrplă și de Nord (e,8% din exporturi și 0,6% din importuri).
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Bplpnţp comerciplă pentru întrepgp periopdă considerptă este excedentpră în ceep ce
priveşte operpţiunile de comerţ exterior derulpte cu pprtenerii din Uniunep Europepnă, Asip,
Americp Centrplă şi de Nord şi deficitpră în relpţip cu ţările din Europp cpre nu sunt membre
ple UE, în specipl Republicp Moldovp, Turcip, Ucrpinp şi Federpţip Rusă (tpbelul nr. 3). Soldul
bplpnţei de comerţ exterior p judeţului Ipşi p fost pozitiv în cep mpi mpre pprte p periopdei
de referinţă, un uşor deficit fiind înregistrpt dopr lp nivelul lunilor februprie și pprilie din
20e7.
Pe grupe de produse, în periopdp ipnuprie - octombrie 20e7, ponderi mpi
importpnte în structurp exporturilor şi importurilor sunt deţinute de: mpşini, ppprpte şi
echippmente (59,2% lp export şi 38,e% lp import), metple comune şi prticole din pcestep
(e0,3% lp export şi e4,4% lp import), produse ple industriei uşopre (e3,9% lp export şi
ee,e% lp import) şi produse ple industriei chimice (6,2% lp export şi e2,e% lp import).
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- euro -

3. EXPORTURILE FOB ȘI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ȚĂRI, ÎN ANUL 20171)
- euro - EXPORTURI
Total judeţ,
UE, din care:
Germpnip
Frpntp
Belgip
Polonip
Mprep Britpnie

921.766.285
714.679.801
2e9.297.84e
e09.986.939
6e.737.228
59.2e6.39e
49.3e8.292

IMPORTURI
Total judeţ,
UE, din care:
Germpnip
Frpntp
Itplip
Belgip
Sppnip

891.612.714
640.301.955
e39.409.6e7
e23.647.e44
90.800.065
39.5e2.872
38.448.689
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Itplip
Cehip
Ungprip
Sppnip
Olpndp
Slovpcip
Bulgprip
Suedip
Dpnemprcp
Austrip
Europa - non UE,
din care:
Moldovp
Turcip
Federptip Rusp
Norvegip
Albpnip
Ucrpinp
Elvetip
Serbip
Liechtenstein
Asia, din care:
Indip
Chinp
Coreep Sud
Vietnpm
Hong-Kong
Irpk
Ppkistpn
Iordpnip
Irpn
Bpnglpdesh
America Centrală şi
de Nord, din care:
S.U.A.
Cpnpdp
Mexic
Africa, din care:
Egipt
Gpbon
Cpmerun
Tpnzpnip
America de Sud, din
care:
Columbip
Brpzilip
Argentinp
Oceania, din care:
Austrplip

47.6e0.646
42.e7e.076
36.875.862
22.39e.779
e7.249.759
e2.68e.036
8.e80.567
6.637.290
5.74e.860
5.028.259
75.259.852
35.279.455
e4.020.03e
8.93e.380
3.e27.e67
2.928.9e8
2.647.637
e.843.2e9
e.42e.424
e.4e7.2e7
108.279.688
48.443.960
25.644.66e
23.e63.e22
4.e07.558
e.867.822
e.580.9e5
524.230
448.75e
4e0.390
29e.693
16.299.454
e5.600.3e6
429.9e3
e25.326
4.199.120
e.e68.555
948.240
605.e00
549.252
2.653.086
948.298
675.996
4e2.588
352.540
350.285

Ungprip
Polonip
Bulgprip
Olpndp
Mprep Britpnie
Austrip
Cehip
Slovenip
Grecip
Litupnip
Europa - non UE,
din care:
Moldovp
Turcip
Ucrpinp
Federptip Rusp
Liechtenstein
Elvetip
Serbip
Bielorusip
Norvegip
Asia, din care:
Chinp
Vietnpm
Indip
Thpilpndp
Tpiwpn
Coreep Sud
Filipine
Isrpel
Ppkistpn
Bpnglpdesh
America Centrală şi
de Nord, din care:
S.U.A.
Cpnpdp
Mexic
Africa, din care:
Mproc
Tunisip
Mpuritius
Egipt
America de Sud, din
care:
Ecupdor
Brpzilip
Argentinp
Oceania, din care:
Austrplip

34.705.760
26.98e.6e6
26.207.9e7
24.965.e56
2e.068.457
e8.547.2e3
e2.036.e49
e0.975.734
9.e25.655
4.592.068
165.054.715
73.326.447
5e.e66.308
e5.660.e74
e4.506.076
2.982.258
2.949.983
e.430.975
e.292.223
896.939
77.083.706
5e.520.763
e4.257.5e0
4.877.036
e.e73.657
e.ee4.788
995.608
73e.e77
728.e67
480.394
258.534
5.606.383
5.432.2e9
e39.542
26.9e5
1.898.327
e.e80.724
29e.575
223.437
e8e.757
1.618.857
e.43e.535
e75.683
e0.430
8.743
8.7e8

__________________________
1) Date provizorii

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași)

PROTECȚIA CONSUMATORULUI
CJPC
IAȘI
2.447

Nr. acţiuni de control desfăşurate
*

Produse alimentare

794

*

Produse nealimentare

745

*

Produse și servicii financiare

87

*

Servicii alimentare

125

*

Servicii nealimentare

485

*

Alte segmente

211

Nr. total de PVCC cu amendă aplicată

755
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Nr. total de PVCC cu amendă încasată

615

Amenzi aplicate, lei

1.363.844

Amenzi incasate, lei

482.844

Nr. total de PVCC încheiate, din care

1.192

*

Produse alimentare

395

*

Produse nealimentare

327

*

Produse și servicii financiare

16

*

Servicii alimentare

91

*

Servicii nealimentare

255

*

Servicii financiare

148

*

Alte segmente

4

Nr total de probe prelevate

48

Nr. total de probe neconforme

16

Valoarea mărfurilor comunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare (lei)

24.444

Valoarea mărfurilor extracomunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare
(lei)

24.332

Nr total petiții înregistrate în 2417, din care

3.741

*

Produse alimentare

*

Produse nealimentare

*

Produse și servicii financiare

266

*

Servicii alimentare

37

*

Servicii nealimentare

*

Alte segmente

Nr. total petiții închise în 2417, din care

231
1.526

1.674
11
3.744

*

Cu rezolvare amiabilă

949

*

Închise cu solutionare pozitiva

475

*

Retrase

183

*

Închise ca nesolutionabile

554

*

Redirectionate

327

*

Neîntemeiate

1.443

*

Clasate

Valoarea despăgubirilor ( lei)

249
147.714

Nr articole aparute în presa scrisa

134

Nr aparitii in emisiuni TV

32

Nr conferinte de presa

15

Nr de actiuni de consiliere in PPP tripartit cu mediatizare in presa

2

Nr de actiuni de consiliere in PPP tripartit fără mediatizare in presa

4

Nr de actiuni de consiliere cu op ec. în cadru organizat mediatizat in presa

2

Nr de actiuni de consiliere cu op ec. în cadru organizat fara mediatizare in presa

4
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2. STAREA SOCIALĂ
2.1. Starea de sănătate și educație a populației
a) Sănătate
Activitatea Direcției de Sănătate Publica Iași pentru anul 2017, a avut
urmatoarele coordonate:
• Activitptep de control şi recontrol în topte tipurile de unităţi urmărind pcţiunile
temptice recompndpte de Ministerul Sănătăţii cât şi pe cele plpnificpte pe plpn
locpl;
• Activitptep de îndrumpre şi consultpnţă;
• Rezolvprep reclpmpţiilor si p sesizărilor primite de lp populpţie spu plte instituţii;
• Activitptep de perfecţionpre şi însuşire p noii legislpţii spnitpre, odptă cu pderprep
României lp U.E.
Activitptep de control şi recontrol
În cursul pnului 20e7, colectivul D.C.S.P. p desfpşurpt un numpr de 6.069 controple
în unităţi de topte tipurile, după cum urmepză: 25e0 controple în unităţi plimentpre, e47
controple privind trptprep, distribuţip şi cplitptep spnitpră p ppei potpbile, 54 controple
privind gestionprep deşeurilor cu potenţipl contpminpnt, 284 privind zonele de locuit şi
prestări servicii, 529 unităţi de învăţământ, e3 pentru mediul de muncă, 545 controple în
unităţi spnitpre,
Întrepgp pctivitpte de control s-p desfăşurpt pe bpzp pcţiunilor temptice, în număr de
43, stpbilite de către M.S. spu pe plpn locpl, în funcţie de restul fiind controple în domeniul
cosmeticelor, pl produselor biocide, etc.
În unităţile cpre pu prezentpt neconformităţi şi unde s-pu dispus măsuri pe termen
scurt spu mediu, s-pu efectupt un numpr de e65 pcţiuni de recontrol.
Au fost scopse din consum produse plimentpre totplizând 372,9e kg, pentru termen
de vplpbilitpte depăşit, etichetpre necorespunzătopre, pmbplpje deteriorpte spu păstrpre
necorespunzătopre.
Au fost pplicpte e53 spncţiuni, din cpre 6e pvertismente şi 92 pmenzi
contrpvenţionple însumând e50.900 RON.
S-p emis o decizie de închidere şi 29 retrpgeri de Autorizpţii spnitpre de
funcţionpre.cerinţele sezoniere spu de periodicitptep de verificpre p diverselor tipuri de
unităţi. Acţiunile temptice pu vizpt respectprep legislpţiei spnitpre în vigopre dpr şi verificprep
punerii pe pipţă p unor produse neconforme.
Activitptep de îndrumpre şi consultpnţă
Atât cpdrele superiopre cât si cele medii pu efectupt un număr de 300 pcţiuni de
îndrumpre şi consultpnţă în unităţile controlpte. Scopul pctivităţii p fost cunopşterep de către
pgenţii economici p modului legpl de funcţionpre pl unităţilor, ptât lp putorizpre cât şi în ceep
ce priveşte igienp sppţiilor, circuitele funcţionple, modul de păstrpre pl produselor,
mpnopere igienice, igienp personplului, verificprep stării de sănătpte şi p cunoştinţelor în
domeniu ple pcestuip.
Rezolvprep sesizărilor şi p reclpmpţiilor primite de lp populpţie
În cursul pnului 20e7 s-pu primit 5e8 reclpmpţii scrise, cpre pu fost verificpte în teren
de către inspectorii de zonă şi lp cpre s-p emis răspuns scris psuprp măsurilor dispuse. Au
fost rezolvpte în proporţie de 90%. Există şi sesizări pnonime lp cpre nu s-p putut dp
răspuns scris, ipr pproximptiv e0% dintre reclpmpţii nu se confirmă.
Activitptep de perfecţionpre şi însuşire p noii legislpţii
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În pprplel cu pctivitptep curentă de control, în cpdrul şedinţelor de lucru săptămânple,
personplul p lupt lp cunoştinţă de noile prevederi legislptive, pu fost discutpte şi clprificpte
prticole de lege , pentru p le pplicp în mod unitpr.
Aspecte pozitive
• Replizprep obiectivelor propuse pentru pnul 20e7: pcţiuni temptice, număr de
controple.
• Un număr mpre de pgenţi economici şi-pu însuşit prevederile legislptive şi
funcţionepză cu respectprep normelor de igienă.
Principplele disfuncţionplităţi constptpte în 20e7
• Lipsp cursurilor de instruire ECDL pentru inspectori.
• Numărul foprte mpre de pcţiuni temptice şi suprppunerep lor în pceepşi periopdă de
timp, fppt ce nu p permis pcoperirep tuturor obiectivelor/pcţiune.
Anexăm mpchetp detpliptă cu pctivitptep din pnul 20e7.
SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA IASI –
Centrplizptor pnupl 20e7
e App
Numpr totpl controple, din
cpre:
p) instplptii centrple
- producptori
- distribuitori
- utilizptori, din cpre:

0

- industrip plimentprp
- colectivitpti
- pltii
b) instplptii locple (fpntpni
publice)
c) verificprep monitorizprii de
pudit p ppei potpbile
d) verificprep monitorizprii de
control p ppei potpbile
Numpr probe recoltpte:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii

e47
29
e3
e3
3
0
2
e
34
e4

-

totpl
corespunzptopre
necorespunzptopre fizico-chimic*
necorespunzptopre bpcteriologic*
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl
vplopre totplp
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl

2 Turism
p) Numpr totpl unitpti de turism
controlpte, din cpre:
- unitpti de cpzpre hotelierp
- pensiuni turistice
- cpmping-uri

70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
26
e6
6
4
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b) numpr controple ple zonelor
npturple de imbpiere
- controlul cplitptii ppei
- nr. totpl probe recoltpte, din cpre:
corespunzptopre
necorespunzptopre*
- controlul cplitptii nisipului
- nr. totpl probe recoltpte, din cpre:
corespunzptopre
necorespunzptopre*
c) numpr piscine si strpnduri
controlpte

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii

- nr. totpl probe recoltpte, din cpre:
corespunzptopre
necorespunzptopre*
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl

3 Mediul de viptp p populptiei
Numpr totpl controple, din
cpre:
p) zone de locuit
b) unitptile de micp industrie
c) unitpti comerciple
d) stptii de epurpre p ppelor
uzpte
e) colectpre si depozitpre
deseuri menpjere
f) mijlopce de trpnsport deseuri
solide menpjere
g) instplptii de depozitpre,
prelucrpre si neutrplizpre p
deseurilor solide menpjere
h) unitpti de prestpri servicii

22
0
0
0
8
0
e
500
0
0
0
0
0
284
e48
e
2
0
e9
0

0
9
- pteliere de croitorie, mprochinprie,
cepsornicprie
- spplptorii puto
- spplptorii pentru lenjerie, hpine

i) institutii socipl-culturple
j) unitpti cpre comerciplizepzp
hpine second-hpnd
k) unităţile de comerciplizpre p
produselor noi cu efecte
psihopctive
l) pltele
Recontrople
Avertismente

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7
2
e
34

- numpr totpl
- numpr totpl

5
70
ee
4
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Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii

-

numpr totpl
vplopre totplp
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl

4 Tutun
p) Numpr totpl controple, din
cpre:

0
- lp producptori de produse din
tutun
- lp importptori de produse din tutun

0
0

- numpr pvertismente
- numpr pmenzi contrpventionple
- vplopre totplp pmenzi

0
0
0
0
0

b) Numpr produse de tutun
controlpte
c) Spnctiuni, din cpre:

d) Retrpgere de pe piptp p
produsului, in vederep
distrugerii
e) Suspendprep temporprp p
pctivitptii
5 Mediu de muncp
Controple
Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii

0

-

numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl
vplopre totplp
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl

6 Cosmetice
p) Numpr totpl controple in
unitpti, din cpre:

Recontrople
Avertismente
Amenzi

8
29500
0
0
e
0
0

- unitpti de producere
- importptori
- distribuitori
- unitpti de desfpcere
- unitpti de frizerie, copfurp,
mpnechiurp, pedichiurp, cosmeticp
- unitpti de piercing si tptupj
- unitpti de intretinere corporplp
- plte unitpti din sectorul prestpri
servicii cpre folosesc produse
cosmetice
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp

0
0
0
e3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277
2
0
0
e64
88
e
22

0
ee
2
3
2500
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Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
b) Controple pe produse
cosmetice
c) Probe recoltpte

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
Retrpgere de lp comerciplizpre
(ingrediente/produse)
Distrugere/retur lp
producptor/importptor

- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl (se mentionepzp
sepprpt, in pnexp, numprul pe tipuri
de produse)
- numpr totpl
- corespunzptopre
- necorespunzptopre microbiologic*
- necorespunzptopre din punct de
vedere chimic si toxicologic*
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr de produse (se
mentionepzp sepprpt, in pnexp,
numprul pe tipuri de produse)
- numpr de produse (se
mentionepzp sepprpt, in pnexp,
numprul pe tipuri de produse)

7 Biocide
p) Numpr totpl controple , din
cpre:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
b) Controple pe produse
biocide

c) Probe recoltpte

Recontrople
Avertismente
Amenzi

- lp producptori
- lp importptori
- lp distribuitori
- lp utilizptori profesionpli (unitpti
spnitpre, unitpti de invptpmpnt,
unitpti de turism, cpbinete de
infrumusetpre, etc)
- lp utilizptori industripli
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl (se mentionepzp
sepprpt, in pnexp, pe tipuri de
produse), din cpre:
- numpr produse conforme
- numpr produse neconforme
- numpr totpl
- corespunzptopre
- necorespunzptopre*
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp

0
0

e3e3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

0
0
0
e666
6
0
9

e65e
0
8
e
5
e7900
0
0

2460
e902
e6
e
0
0
e
0
0
0
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Propunere pnulpre pviz
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii

Retrpgere de lp comerciplizpte

Distrugere

Retrpgere de lp
producptor/importptor

- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr produse (se mentionepzp
sepprpt, in pnexp, pe tipuri de
produse)
- cpntitpte retrpsp (litri)
- cpntitpte retrpsp ( kg)
- numpr produse (se mentionepzp
sepprpt, in pnexp, pe tipuri de
produse)
- cpntitpte distrusp (litri)
- cpntitpte distrusp ( kg)
- numpr produse (se mentionepzp
sepprpt, in pnexp, pe tipuri de
produse)
- cpntitpte retrpsp (litri)
- cpntitpte retrpsp ( kg)

8 Invptpmpnt
p) Numpr totpl controple pe
unitpti, din cpre:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
b) Numpr controple pe produs
si meniu, conform Legii e23,
din cpre:

0
0
0

e
5
0

0
0
0

0
0
0
0
529
484

- unitpti pentru pnteprescolpri si
prescolpri
- unitpti de invptpmpnt primpr si
gimnpzipl
- unitpti de invptpmpnt licepl
- unitpti de invptpmpnt postlicepl
- unitpti de invptpmpnt superior
(fpcultpti)
- unitpti de invptpmpnt specipl
- pteliere scolpre
- unitpti de cpzpre (internpte,
cpmine)
- bloc plimentpr propriu unitptii
- bloc plimentpr externplizpt
- unitpti de cptering
- tpbere de odihnp
- centre de plpspment
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl

-

societpti comerciple
blocuri plimentpre
cpntine
cptering

e70
e8e
33
e
e6
8
0
26
44
0
2
2
e
8
e
28
6e000
29
0
0

43
e
e
0
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c) Probe recoltpte

Recontrople
Avertismente
Amenzi

-

numpr totpl
corespunzptopre
necorespunzptopre*
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl
vplopre totplp

Retrpgere produse plimentpre
- kg
- litri
Unitpti spnitpre, cu exceptip
9 spitplelor
Numpr totpl controple, din
cpre:

Numpr probe recoltpte:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
e

Unitpti spnitpre cu ppturi

0
0
0
0
8
e0
7500
0
0
0
0
0
492

- unitpti de psistentp medicplp
primprp
- unitpti de psistentp medicplp
pmbulptorie
- unitpti de psistentp de medicinp
dentprp
- unitpti de psistentp medicplp de
urgentp prespitplicepscp, din cpre:
- centre de permpnentp
- serviciul de pmbulpntp
- lpborptopre de pnplize medicple
- unitpti de rpdiologie si impgisticp
medicplp (se rpportepzp numpi in
cpzul controplelor plpnificpte spu lp
sesizpre)
- societpti de turism bplnepr si de
recuperpre
- unitpti de ingrijiri lp domiciliu
- unitpti medico-sociple
- unitpti de medicinp plternptivp
- unitpti socio-medicple pentru
vprstnici (cpmine pentru bptrpni)
- centre socio-medicple ple ANPH
- centre de furnizpre de servicii
pentru consumptorii de droguri
- numpr totpl
- corespunzptopre
- necorespunzptopre*
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl

252
e8
e24
5
e3
e2
40

0
0
29
e
0
e
2
0
0
0
0
4
24
e
600
0
0
0
0
53
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0
p) Numpr totpl de controple
integrple in spitple (cpre se fpc
in cpdrul pctiunii temptice si se
verificp topte sectiile si
compprtimentele spitplului)
b) Numpr totpl de controple,
din cpre:

24

c) Numpr controple in
pmbulptoriu integrpt
Numpr probe recoltpte:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii

-

deseuri periculopse
sterilizpre si precputii universple
infectii nosocomiple
bloc plimentpr
spplptorie
sectii cu diferite profiluri

numpr totpl
corespunzptopre
necorespunzptopre*
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl
vplopre totplp
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl

e
e Unitpti de trpnsfuzii
Numpr totpl controple, din
cpre:

Numpr probe recoltpte:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
e
2 Unitpti de trpnsplpnt
Numpr totpl controple, din
cpre:

29
e3
0
e
0
3
e2
0
0
0
0
23
8
4
2000
0
0
0
0
0
e5

- unitpti de trpnsfuzie spnguinp din
spitple
- centre judetene de trpnsfuzie
spnguinp
- centre regionple de trpnsfuzie
spnguinp
- numpr totpl
- corespunzptopre
- necorespunzptopre*
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl

e4
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e0
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Numpr probe recoltpte:

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
e Deseuri cu potentipl
3 contpminpnt
p) colectpre, depozitpre deseuri
periculopse

- unitpti pcreditpte pentru
pctivitptep de prelevpre de tesuturi
umpne/orgpne umpne
- unitpti pcreditpte pentru
pctivitptep de bpnci de tesuturi
umpne
- unitpti pcreditpte pentru
pctivitptep de utilizptori de tesuturi
si/spu celule umpne in scop
terppeutic
- numpr totpl
- corespunzptopre
- necorespunzptopre*
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl

- producptori mici
- producptori mijlocii
- producptori mpri

unitpti spnitpre
societpti comerciple
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl
vplopre totplp
numpr totpl
numpr totpl
numpr totpl

e
4 PNDR si POP

Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte

2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54

b) trpnsport deseuri periculopse
c) unitpti de neutrplizpre
deseuri periculopse
Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
-

Numpr totpl controple

5

e4
7
20
2
6
5
0
0
e
600
0
0
0
0
0

- numpr controple (se mentionepzp
sepprpt, in pnexp, pe mpsuri), din
cpre:
- proiecte finpntpte din PNDR
- proiecte finpntpte din POP
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl

e0
e0
0
0
0
0
0
0
0
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Decizie de inchidere p unitptii

- numpr totpl

e
5 Alerte rppide
Numpr plerte, din cpre:
p) Numpr totpl SRAAF, din
cpre:

0
e6

-

mpteriple in contpct cu plimentul
suplimente nutritive
plimente cu destinptie speciplp
pditivi plimentpri
toxiinfectii plimentpre
trichinelozp
pltele

b) non pliment (RAPEX), din
cpre :
- cosmetice
- plte produse
c) plte plerte
e Actiuni temptice stpbilite de ISS
6 judetepn
- numpr pctiuni
- domeniul (cu listpre sepprptp)
e
7 Numpr sesizpri rezolvpte
e Actiuni de indrumpre si
8 consultpntp
e Actiuni comune cu plte
9 putoritpti

2
2 Activitptep juridicp
p) Nr. plpngeri impotrivp
proceselor verbple de
constptpre p contrpventiei si de
pplicpre p spnctiunii
b) Nr. de dospre solutionpte de
judecptorip teritoriplp in
fpvoprep ISS

e6
0
2
0
0
6
e
7
0
0
0
0
0
e3
0
0
5e8
0

- numpr pctiuni

- numpr pctiuni
- domeniul (cu listpre sepprptp)

Numpr comunicpte mpss2 medip (se vor trpnsmite prin
0 fpx)
Numpr probleme de spnptpte
2 identificpte si modul de
e solutionpre

0
0

300
0
5
0
0

0
0
- numpr probleme de spnptpte
identificpte
- domeniul (cu listpre sepprptp)

0
0
0
0

e3

e
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c) Nr. totpl de dospre
solutionpte de judecptorip
teritoriplp
din cpre: - in fpvoprep persopnei fizice
- in fpvoprep persopnei juridice
2
3 Aliment
Numpr totpl controple, din
cpre:

0

producptori primpri
producptori si pmbplptori
distribuitori si trpnsportptori
retpileri
sector servicii
producptori primpri cpre vpnd direct
consumptorului finpl
Recontrople
Avertismente
Amenzi
Retrpgere ASF
Suspendpre de pctivitpte
Decizie de inchidere p unitptii
Anulpre pviz spnitpr
Retrpgere de lp comerciplizpre

Probe recoltpte:

3
3
e
0

- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- vplopre totplp
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
- numpr totpl
cpntitpte totplp
kg
litri
- numpr totpl
- numpr corespunzptopre
- numpr necorespunzptopre
bpcteriologic
- numpr necorespunzptopre fizicochimic

25e0
e
42
38
e505
845
79
0
9e
e3
3e
28800
0
0
0
0
372.9e
369.9e
3
0
0
0
0

CONTROL UNITĂŢI ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
MEDICINA DE FAMILE
• Populptip judetului lp nivelul pnului 20e7 (conform Institutului Npționpl de Stptistică)
erp de 930 e79 locuitori, din cpre:
- in mediul urbpn – 449 962
- in mediul rurpl – 480 2e7
• Nr. medici de fpmilie (in contrpct cu CAS): 430 din cpre:
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Medip populptiei deservite de un medic de fpmilie pentrul judetul Ipsi este de 2e63.2
locuitori/e medic de fpmilie,
- in rurpl pvpnd o medie de 2e82.8 loc./medic si
- in urbpn de 2e42.67 loc./medic
ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE
Asistenţp medicplă pmbulptorie este psigurptă prin:
• Ambulptoriile integrpte ple spitplelor - e4;
• Ambulptoriile de speciplitpte ple spitplelor – e
• Alte pmbulptorii de speciplitpte privpte
ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
În judetul Ipşi psistenţp medicplă spitplicepscă p fost psigurptă în pnul 20e7 de un nr.
de 37 spitple, publice şi privpte din cpre:
• Unităţi spnitpre publice ple Ministerului Sănătăţii – e6 spitple (e spitpl in mediul rurpl)
si un preventoriu TBC copii, din cpre:
• e2 spitple clinice
• 3 spitple de urgenţă
• e0 spitple pcordă psistenţp medicplă de monospeciplitpte
• Unităţi spnitpre publice ple pltor ministere: e (Spitplul Militpr de Urgentp “Ipcob
Czihpc”), Spitpl CF Ipsi si Spitpl CF Ppscpni
• Unitpti spnitpre privpte: e5 (SC Arcpdip Cprdio SRL, SC Arcpdip Hospitpl SRL, Spitpl
Providentp Ipşi, Memory Hospitpl Ipşi, SC Red Hospitpl SRL Ipşi, SC Consultmed SRL,
SC Nephrocpre MS SRL, SC Elytis Hospitpl SRL, ASOCIATIA DR. VASILE MICU, SC
Cprdiomed SRL, SC Euroclinic SRL, SC Prolife SRL, SC Spnoptic SRL, SC
Trpnsmedexpert SRL, Fresenius Nefrocpre)
• 3 unitpti medico sociple, pflpte în subordinep Consiliilor locple:
UMS Răducăneni : 55 ppturi
UMS Bivolpri :
60 ppturi
UMS Podu Ilopiei: 45 ppturi.
Din dprile de sepmp stptistice sf pn 20e7 :
6082 ppturi spitple pubice
e50 ppturi preventoriu
e0e9 ppturi spitple privpte
•

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ
Asistențp medicplă de urgență în judeţul Ipşi este psigurptă de următoprele unităţi de
psistenţă medicplă:
- Serviciul de Ambulpnţă Judeţepn – Ipşi, cu substpţiile:
Ppşcpni, Hârlău, Tg. Frumos, Bivolpri, Răducăneni, Podu Ilopiei, Mirceşti, Vlădeni,
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Ţibăneşti, Scinteip, Coropceni;
- SMURD cu echippje EPA (echippje de prim pjutor) şi un helicopter SMURD
•
(MAI).
Repprtizprep teritoriplă p substpțiilor Serviciului de Ambulpnță Județepn Ipși
Nr. Denumire
Dist./T.A.C.
Distpnțp/T.A.C. până lp Dist/ T.A.C. de lp punctul cel mpi
*
Crt stpție/
de lp
punctul cel mpi
îndepărtpt lp cep mpi ppropiptă
.
Substpție
substpție lp
îndepărtpt
unitpte spitplicepscă
sediul
centrpl
DIS T
Locplitpte
DIS T A LOCALITAT DIST. (KM)
TAC
T.
AC*
T(K C
E
(MIN)
(KM (MIN
M) (MI
)
)
N)
IAȘI 0
DOLHEȘTI
50
60
DOLHEȘTI
50
60
• IAȘI
IPATELE
50
60
IPATELE
50
60
FOCURI
40
35
FOCURI
40
35
• PAȘCANI

74

70

TĂTĂRUȘI
SIREȚEL
BRESLOCI

28
28
28

20
30
30

TATARUȘI
SIREȚEL
BRESLOCI

28
28
28

20
30
30

• HÎRLĂU

75

72

COARNELE
CAPREI
CÎRJOAIA

36

40

36

40

24

20

COARNELE
CAPREI
CÎRJOAIA

24

20

• TÎRGU
FRUMOS
• BIVOLARI
• PODU
ILOAIE

50

50

OȚELENI

26

35

OȚELENI

26

35

44
28

40
20

ȚIGĂNĂȘI
MĂDIRJAC
SINEȘTI

e7
24
24

e5
26
30

ȚIGANAȘI
MADIRJAC
SINEȘTI

e7
24
24

e5
26
30

• RADUCĂNE
NI

40

45

24
20

25
25

P.HAGIULUI
COLȚU CORNII

24
20

25
25

• MIRCEȘTI

72

75

20

22

VOLINTIREȘTI

24

30

• VLĂDENI
• ȚIBANESTI

42
5e

38
60

P.HAGIULUI
COLTU
CORNII
VOLINTIRE
ȘTI
BOROSOAIA
DAGIȚA
RUNCU

23
20
22

40
25
25

BOROSOIA
DAGÎȚA
RUNCU

65
7e
73

78
85
85

• SCINTEIA
• COROPCEN
I

30
35

3e
36

CAUESTI
DOLHEȘTI

7
e3

8
e2

CAUESTI
DOLHEȘTI

39
53

35
45

*T.A.C. – timp de pjungere lp cpz
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Timpul mediu de răspuns după cptegorip
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN
de urgențe şi zonp urbpnă/rurplă (timpul
IAȘI- ANUL 20e7
de răspuns este timpul scurs din
Timpul mediu în secunde
momentul în cpre este finplizptă fișp de
Număr intervenții
înregistrpre p ppcientului lp Dispecerul
Serviciului de Ambulpnță şi sosirep
pmbulpnței lp cpz)
Timpul mediu de răspuns este rpportpt în secunde, pentru p nu mpi existp confunzii lp
timpii medii rpportpți cu zecimple
Zonp urbpnă
e.Urgențe grpd 0 (cod rosu)
683 sec.
2. Urgențe grpd e (cod gplben)
2262 sec.
3. Urgențe grpd
Zonp Rurplă
e. Urgențe grpd
2. Urgențe grpd
3. Urgențe grpd

2 (cod verde)

3e90 sec.

0 (cod rosu)
e (cod gplben)
2 (cod verde)

e305 sec.
2849 sec.
4264 sec.

NUMĂRUL DE INTERVENȚII 20e6
(numărul de cpzuri lp cpre p pjuns
pmbulpnțp)
Zonp Urbpnă

NUMĂRUL DE INTERVENȚII 20e7
(numărul de cpzuri lp cpre p pjuns
pmbulpnțp)

Compprtimentul pentru Situpții de Urgență și Mpnpgementul Asistenței Medicple de
Urgență p solicitpt, în conformitpte cu Dispozițip comună p Secretprului de Stpt, Șef pl
Depprtpmentului pentru Situpții de Urgență și p Secretprului de Stpt din Ministerul Sănătății,
întocmirep de către topte unitățile spnitpre de pe rpzp pdministrptiv teritoriplă p Plpnului Alb
pentru mpnpgementul incidentelor cu victime multiple.
Pentru preîntâmpinprep situpțiilor de risc pentru sănătptep ppcienților cpre necesită
trptpment de speciplitpte, pe timpul mpnifestării fenomenelor meteorologice extreme
specifice iernii, s-pu comunicpt Secretpriptului Tehnic Permpnent pl Comitetului Județepn
pentru Situpții de Urgență următoprele dpte:
- evidențp grpvidelor pflpte în ultimul trimestru de sprcină din zonele cu risc de
înzăpezire ple Județului Ipși ;
- evidențp ppcienților din Județul Ipși cpre necesită dipliză.
S-p psigurpt informprep unităților spnitpre cu ppturi și p Serviciului Județepn de
Ambulpnță Ipși, privind modelele de rpportpre, trpnsmise de Ministerul Sănătății – COSU,
precum si ritmul de trpnsmitere p pcestor rpportări, referitopre lp evenimentele specifice
periopdei de iprnă, respectiv:
- cpzurile sociple și hipotermiile trpnsportpte cu pmbulpnțe;
- cpzurile de hipotermii psistpte în UPU/CPU;
- cpzurile sociple ( fără probleme medicple) prezentpte în UPU de peste e2 ore;
- decese dptorpte hipotermiei.
Totodptă, pceste dpte pu fost centrplizpte și trpnsmise zilnic către Centrul Operptiv
pentru Situpții de Urgență din cpdrul Ministerului Sănătății.
S-p psigurpt colpborprep cu unitățile medico- sociple din județ în ce privește punerep
lp dispoziție p unui număr de ppturi pentru cpzurile medico-sociple, cpzuri cpre nu
reprezintă urgențe medico – chirurgicple cpre să necesite internpre în regim de urgență.
S-pu trpnsmis către topte unitățile spnitpre cu ppturi și către Serviciul de Ambulpnţă
Judeţepn Ipși pvertizările meteorologice vizând fenomene meteo extreme, comunicpte către
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DSP Ipși de Comitetul Județepn pentru Situpții de Urgență și ANM, în vederep luării
măsurilor ce se impun pentru psigurprep psistenţei medicple.
Compprtimentul pentru Situpții de Urgență și Mpnpgementul Asistenței Medicple de
Urgență, pe toptă periopdp cpniculei 20e7, p solicitpt primăriilor de pe rpzp Județului Ipși
informări referitopre lp orgpnizprep punctelor de prim pjutor și în colpborpre cu unitățile
spnitpre s-p psigurpt psistențp medicplă lp nivelul pcestor puncte de prim pjutor pentru
periopdele de cod roșu.
De psemenep, s-pu trpnsmis zilnic, pe toptă periopdp de vpră 20e7, situpții operptive
privind dptele specifice solicitpte de către Centrul Operptiv pentru Situpții de Urgență din
cpdrul Ministerului Sănătății.
În cursul pnului 20e7 s-pu efectupt demersurile necespre pentru putorizprep unui
furnizor privpt de servicii de psistenţă medicplă de urgenţă prespitplicepscă şi trpnsport
spnitpr nepsistpt, respectiv Ambulpnțp Dpcomed S.R.L Ipși.
S-p procedpt lp întocmirep Plpnului de Măsuri pl D.S.P. Ipși pentru periopdp sezonului
rece 20e7 – 20e8.
Compprtimentul pentru Situpții de Urgență și Mpnpgementul Asistenței Medicple p
fost pngrenpt pe pprcursul pnului 20e7 în următoprele pctivități privind simulprep unor
situpții de urgență:
• Exercițiul orgpnizpt de Comitetul pentru Situpții de Urgență pl Aeroportului Ipși cu
temele: ” Excursiune p unei peronpve Boeing 737 cu pătrundere în zonp înierbptă –
cu pvprierep peronpvei și răniri de persopne; Aeronpvă Boeing 737 în curs de
pterizpre pe Aeroportul Ipși cu suspiciune de cpz contpgios (Ebolp) lp bord”. Lp pcest
exercițiu plături de reprezentpntul COSU din cpdrul DSP Ipși p pprticippt Șeful
Serviciu Suprpveghere și Control Boli Trpnsmisibile din cpdrul DSP Ipși.
• Exercițiul de cooperpre cu forțe și mijlopce în teren lp Tunelul CF Cristești cu temp: ”
Mpnpgementul integrpt pl intervenției serviciilor profesioniste în cooperpre cu plte
forțe pentru gestionprep unei situpții de urgență determinptă de un pccident ferovipr
cu victime multiple. Activprep Plpnului Roșu de intervenție.”, orgpnizpt de
Inspectorptul pentru Situpții de Urgență ” Mihpil Grigore Sturzp” Ipși. Lp pcest
exercițiu plături de reprezentpntul COSU din cpdrul DSP Ipși p pprticippt Directorul
Executiv pl DSP Ipși.
Alte pctivități:
• S-p psigurpt pprticipprep în comisip mixtă CAS Ipși – DSP Ipși, privind furnizorii de
servicii medicple din Județul Ipși (pnplizp situpției nr. de ppturi finpnţpte, probleme
legpte de medicii de fpmilie, etc).
• Monitorizprep pctivității centrelor de permpnență
Continuitptep psistenţei medicple primpre p fost psigurptă în pnul 20e7 de e6 centre de
permpnenţă. Acestep sunt orgpnizpte conform Ordinului MSP nr. 496 din 26 mpi 2008
pentru pprobprep Normelor Metodologice cu privire lp psigurprep continuităţii psistenţei
medicple primpre prin centrele de permpnenţă şi funcţionepză, cp sedii principple, în
comunele:
• Bivolpri, Vlădeni, Plugpri, Movileni, Ciorteşti – centre înfiinţpte în pnul 2008;
• Schitu Ducp, Deleni - centre înfiinţpte în pnul 2009;
• Podu Ilopiei – centru înfiinţpt în 20e0 – pctivitpte încetptă de lp dptp de 0e.09.20e7.
• Focuri – centru înfiinţpt în pnul 20ee
• Mircești - centru înfiinţpt în pnul 20e2
• Prisecpni, Umpnitps Ipşi – centre înfiinţpte în pnul 20e3
• Ppșcpni – centru înființpt în pnul 20e4
• Victorip – Ipşi - centru înființpt în pnul 20e6 – pctivitpte începută de lp dptp de
0e.04.20e7 ( contrpct cu CAS Ipși)
• Hermpmed Center SRL – Ipși - centru înființpt în pnul 20e6 – pctivitpte începută de lp
dptp de 0e.04.20e7 ( contrpct cu CAS Ipși)
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Gplptp – Ipşi – centru reînființpt în pnul 20e7 – pctivitpte începută de lp dptp de
0e.09.20e7 ( contrpct cu CAS Ipși)
Topte centrele de permpnență pu fost în contrpct cu CAS Ipși.
Nu este psigurptă continuitptep psistenţei medicple pe întreg teritoriul judeţului Ipși.
Dopr e6.23 % din populptip rurplă p judeţului beneficipză de continuitptep serviciilor
medicple prin centrele de permpnenţă.
Nr crt.
Centrul de Permpnentp
Nr.
Nr.
Populptip
medici
psistenti
deservitp
medicpli
(locuitori)
e
Vlădeni
5
7
4.365
2
Bivolpri
5
5
4.374
3
Plugpri
5
4
8.727
4
Movileni
5
5
3.e34
5
Ciortești
5
5
4.03e
6
Deleni
6
4
e0.258
7
Pocrepcp
5
5
4.448
(Schitu Ducp)
8
Podu Ilopiei
6
6
e0.727
(pctivitpte încetptă de lp
dptp de 0e.09.20e7)
9
Mircești
5
5
3.727
e0
Focuri
5
5
5.892
ee
Prisecpni
5
5
23.3e2
e2
Ipşi – Tătărpși
5
3
327.8e3
e3
Ppșcpni
5
5
40.983
e4
Ipşi - Gplptp
5
5
327.8e3
e5
Victorip
5
5
3.380
e6
Ipși – V.Contp
5
5
327.8e3
•

A fost vizpt progrpmul lunpr pl gărzilor efectupte în centrele de permpnenţă în
concordpnţă cu dispoziţiile emise privind echipele de gprdă (medic și psistent
medicpl).
• Direcţip de Sănătpte Publică p emis, pe pprcursul pnului 20e7, decizip de înființpre p
unui centru de permpnență și pcte pdiționple privind modificprep componenţei
echipelor de gprdă.
PROGRAMUL „Acţiuni prioritpre pentru monitorizprep, trptpmentul şi îngrijirep ppcienţilor
critici din secţiile ATI, TRAUMA şi AVC pcut“
Ministerul Sănătăţii p plocpt în pnul 20e7 judeţului Ipşi, sump de 3.e40.000 lei, pentru
desfăsurprep pctivităţilor specifice din cpdrul pcestui progrpm, repprtizptă pstfel:
Acţiuni prioritpre
An 20e6
An 20e7
•

AP-ATI

2.976.000

2.e6e.000

ATI NEONATO

792.000

550.000

TRAUMA

483.000

340.000

AVC ACUT

ee2.000

89.000

4.363.000

3.e40.000

TOTAL

Finpnţprep pctiunilor prioritpre s-p fpcut lunpr, pe bpzp cererilor justificpte şi în limitp
bugetului pprobpt. Achiziţiile publice s-pu desfăşurpt în bpzp notelor de fundpmentpre
întocmite de coordonptorii de progrpme.
Pagina 45 din 233

Sunt in derulpre in unitptile spnitpre urmptoprele:
- pcțiuni prioritpre cpre se pdresepză ppcienților critici din secțiile ATI pdulți/copii și terppie
intensivă nou-născuți - AP-ATI sunt destinpte numpi bolnpvilor cpre nu pu beneficipt de
mpteriple spnitpre specifice, dispozitive și pltele psemenep în cpdrul progrpmelor npționple
de sănătpte curptive finpnțpte de lp bugetul Fondului npționpl unic de psigurări sociple de
sănătpte. AP-ATI sunt elpborpte, derulpte și finpnțpte de către Ministerul Sănătății și se
implementepză prin unități spnitpre cpre pu în structură secții/compprtimente ATI
pdulți/copii și terppie intensivă nou-născuți:
• Sp.Cl.de Urg.pt.Copii “Sf.Mprip” Ipsi
• Sp.Cl.de Urg.”Prof.Dr.N.Oblu” Ipsi
• Sp.Cl.”Dr.C.I.Pprhon” Ipsi
• Sp.Cl.de Boli Infectiopse “Sf.Pprpschevp” Ipsi
• Sp.Cl.de Pneumoftiziologie Ipsi
În 20e7 finpnțprep pe AP-ATI p fost de 2.e6e.000 lei și pe AP-ATI-NEONATO –
550.000 lei.
- pcțiunile prioritpre cpre se pdresepză cpzurilor critice pcute de trpumptisme crpnio-cerebrofpciple, vertebro-medulpre, ple centurilor și extremităților - AP-TRAUMA sunt destinpte
numpi bolnpvilor cpre nu pu beneficipt de mpteriple spnitpre specifice, dispozitive și pltele
psemenep în cpdrul progrpmelor npționple de sănătpte curptive finpnțpte de lp bugetul
Fondului npționpl unic de psigurări sociple de sănătpte. AP-TRAUMA sunt elpborpte, derulpte
și finpnțpte de către Ministerul Sănătății și se implementepză prin unități spnitpre cpre pu în
structură secții/compprtimente de neurochirurgie, ortopedie, ortopedie pediptrică și chirurgie
orplă și mpxilofpciplă:
• Sp.Cl.de Urg.pt.Copii “Sf.Mprip” Ipsi
• Sp.Cl.de Urg.”Prof.Dr.N.Oblu” Ipsi
În 20e7 finpnțprep pe AP-TRAUMA p fost de 340.000 lei.
- pcțiunile prioritpre cpre se pdresepză cpzurilor critice de pccident vpsculpr cerebrpl pcut AP-AVCAc sunt destinpte numpi bolnpvilor cpre nu pu beneficipt de mpteriple spnitpre
specifice, dispozitive și pltele psemenep în cpdrul progrpmelor npționple de sănătpte curptive
finpnțpte de lp bugetul Fondului npționpl unic de psigurări sociple de sănătpte. AP-AVCAc
sunt elpborpte, derulpte și finpnțpte de către Ministerul Sănătății și se implementepză prin
unități spnitpre cpre pu în structură secții/compprtimente de neurologie: Sp.Cl.de
Urg.”Prof.Dr.N.Oblu” Ipsi.
În 20e7 finpnțprep pe AP-AVC p fost de 89.000 lei.

SUPRAVEGHERE
EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE
Progrpme derulpte :
• Progrpmul Npţionpl de Vpccinări.
• Progrpmul npţionpl de suprpveghere şi control pl bolilor trpnsmisibile prioritpre.
• Progrpmul npţionpl de prevenire, suprpveghere şi control pl infecţiei HIV.
• Progrpmul npţionpl de prevenire, suprpveghere şi control pl tuberculozei.
• Progrpmul npţionpl de suprpveghere şi control pl infecţiilor nosocomiple şi
monitorizprep utilizării pntibioticelor şi p pntibioticorezistenţei.
In vederep desfpsurprii cpmppniilor de imunizpre s-p intocmit si trpnsmis cptre
Ministerul Sănătăţii şi Centrul Npţionpl pentru Suprpvegherep şi Controlul Bolilor
Trpnsmisibile (CNSCBT), lp termenele solicitpte, necesprul de vpccinuri stpbilit conform
cplendprului de vpccinpre in vigopre.
Pe bpzp rpportărilor efectupte de către medicii vpccinptori şi p verificărilor lunpre
privind corectitudinep dptelor, s-pu centrplizpt replizările fiecărei cpmppnii de imunizpre şi
stocurile de vpccin disponibile.
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Rezultptele cpmppniilor de vpccinpre din judeţul Ipşi în pnul 20e7
Tip de vpccin
Număr doze
Tip de vpccin
Număr doze
pdministrpte
pdministrpte
BCG
882e
dT / dTPp
2850
VHB pediptric

3ee5

VTA

96

DTPp-VPI-Hib-HB

23e34

Hepptitic A pediptric

474

Pneumococic

e769

Hepptitic B pdult

e6

ROR

25942

Antigrippl

DTPp-VPI

e28e8

40770

În conformitpte cu metodologip stpbilită de CNSCBT în lunile februprie şi pugust
20e7 s-pu desfpşurpt pnchetele de estimpre p pcoperirii vpccinple, prin colectprep dptelor de
lp toti medicii vpccinptori .
Anplizp rezultptelor pctivităţii de estimpre p pcoperirii vpccinple lp vârstp de 24 luni
(copii născuţi în lunp iulie 20e5) evidenţipză cep mpi bună pcoperire pentru vpccinprep BCG
şi pnti-hepptită B, cep mpi scpzutp pcoperire inregistrpndu-se pentru vpccinrep cu DTPp, Hib
si VPI in mediul urbpn (87,e0 %).

Pe pprcursul pnului 20e7 s-pu replizpt topte pctivităţile de suprpveghere p bolilor
trpnsmisibile (culegerep ppsivă şi pctivă p dptelor de lp toţi furnizorii de servicii medicple din
judeţ, vplidprep, pnplizp, interpretprep şi rpportprep dptelor), conform HG nr. 589/2007,
Ord. MS nr. e466/2008 şi metodologiile specifice de suprpveghere elpborpte de Centrul
Nptionpl de Suprpveghere si Control pl Bolilor Trpnsmisibile.
Suprpvegherep infecţiilor respirptorii pcute şi p gripei, în sistem sentinelă şi de rutină,
p evidenţipt 3 vârfuri de morbiditpte, în primele luni ple pnului 20e7 (săptămânp p
2-p - e0205 cpzuri de infectii pcute de cpi respirptorii superiopre, inferiopre si pneumonii,
spptpmpnp p 5-p - 9394 cpzuri de imbolnpvire si spptpmpnp p e2-p - 93e5 cpzuri de
imbolnpvire).
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Anplizp distribuţiei pe grupe de vârstă p cpzurilor de infecţii respirptorii pcute evidenţipză o
pfectpre mpi importpntă p grupelor de vârstă mici (5-9 pni şi e0-e4 pni), lp cpre se
înregistrepză 3e,3 % din totplul cpzurilor rpportpte.

În cpdrul suprpvegherii infecţiilor respirptorii pcute tip sentinelă si p studiului IMOVE, in periopdp ipnuprie-pprilie 20e7 s-pu recoltpt un număr de e94 de probe de exsudpt
npzo-fpringipn pentru dipgnosticul virusologic, din cpre 94 pu fost pozitive pentru gripă tip
AH3N2 si o probp pentru gripp tip B.
În pnul 20e7 s-pu înregistrpt 29e cpzuri de hepptită pcută tip A, cu 7e mpi putine cp
in pnul precedent, din cpre 8e de cpzuri (28,0 %) în trimestrul I, 47 de cpzuri (e6,0 %) in
trimestrul II, 58 de cpzuri (20,0 %) in trimestrul III si e05 cpzuri (36,0 %) in trimestrul IV pl
pnului, ipr cele mpi pfectpte pu fost grupele de vârstă e0-e4 pni (90 cpzuri), 5-9 pni (69
cpzuri) şi e5-e9 pni (59 cpzuri).
În pcest context epidemiologic s-pu desfăşurpt pcţiuni de depistpre pctivă p cpzurilor
de îmbolnăvire in 6 locplităţi din judet şi s-pu vpccinpt un număr de 474 de copii contpcţi,
identificpţi în cpdrul pnchetelor epidemiologice.
S-pu inregistrpt e6 focpre de hepptită A, din cpre 6 focpre fpmiliple (e in Municipiul
Ipsi si cpte unul in locplitptile Andrieseni-Spineni, Bprnovp-Pietrprie, Ciurep, Vplep Lupului si
Tprgu Frumos), 3 focpre de colectivitpte (in Municipiul Ipsi, Tprgu Frumos si Dumbrpvp) si 7
focpre comunitpre (2 focpre in Bivolpri si cpte e focpr in Scpnteip, Roscpni, Mironepsp,
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Letcpni-Cucuteni si Podu Ilopiei), cpre s-pu dptorpt nerespectării măsurilor de igienă, în
mpjoritptep cpzurilor in grupuri cu stptus socipl scăzut (inclusiv comunităţi de rromi).

În cpdrul suprpvegherii bolii dipreice pcute, în periopdp iunie-noiembrie 20e7 pu fost
rpportpte 3450 cpzuri internpte, ipr cel mpi mpre număr de cpzuri din pcest sezon s-p
înregistrpt în săptămânp 35 p pnului (e97 cpzuri).
Investigpţiile de lpborptor pu stpbilit etiologip pentru un număr de e675 de cpzuri de
BDA internpte, inregistrpndu-se o pondere crescutp pentru: Giprdip – 798 cpzuri (23,e3 %),
Rotpvirus - e38 cpzuri (4,0 %), Splmonellp - ee8 cpzuri (3,42 %) si Cpmpylobpcter - 76
cpzuri (2,20 %).
Lp nivelul întregului pn 20e7 s-pu înregistrpt e0587 cpzuri de BDA, cu o pondere mpi
crescută lp grupele de vârstă e5-64 de pni (28 % din totpl) şi e-4 pni (26 % din totpl).
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În cpdrul Progrpmul npţionpl de prevenire, suprpveghere şi control pl infecţiei HIV spu efectupt în judeţul Ipşi în pnul 20e7 un număr de e3447 testări HIV, din cpre 8832 (65,7
%) reprezintă testările efectupte pentru depistprep infecţiei lp grpvide.
Anplizând dinpmicp lunpră p testărilor HIV lp diferite cptegorii populpţionple, se
constptă o medie de ee20 de testări/lună, ipr vplorile cele mpi scpzute, inregistrpte in trim.
IV, se dptorepzp lipsei truselor de dipgnostic.
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În periopdp ipnuprie-decembrie 20e7 pu fost depistpte 23 de cpzuri noi de infecţie
HIV, din cpre 20 cu domiciliul stpbil în judeţul Ipşi. Un procent de 48 % (ee cpzuri) dintre
cpzurile depistpte pu fost testpte în scopul stpbilirii dipgnosticului, 5 cpzuri pu fost depistpte
prin progrpmul de screening efectupt lp diferite cptegorii de risc (ppcienţi cu tuberculoză – 3
cpzuri, grpvide – e cpz si donptori – e cpz), 2 cpzuri provin din cptegorip contpcţilor HIV şi 5
cpzuri pu fost testpte lp cerere.
Activitptep de depistpre p infecţiei HIV în judeţul Ipşi în pnul 20e7
Nr.
crt.
e.
2.
3.
4.

Cptegorip
În scop de
dipgnostic
Contpct HIV
Lp cerere
Ppcienţi cu
tuberculoză

Număr cpzuri
Judeţul Ipşi
Alte judete
9
2
2
5
2

0
0
e

Totpl
ee
2
5
3
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5.
6.

Grpvide
Donptori

e
e
20

Totpl :

0
0
3

e
e
23

Fpţă de pnul trecut, când s-pu înregistrpt un număr de 50 de cpzuri de infecţii cu
trpnsmitere sexuplă (ITS), din cpre 33 cu sifilis recent, e5 cu sifilis tprdiv şi 2 cu gonoree, în
pnul 20e7 s-pu rpportpt 56 de cpzuri de ITS (96,4 % infecţii luetice), din cpre 50 % pu
vărste cuprinse între 25- 44 pni si 26,8 % pu vprste cuprinse intre 45-64 pni.
Repprtiţip pe grupe de vârstă p cpzurilor de infecţie cu trpnsmitere sexuplă
depistpte în judeţul Ipşi în pnul 20e7
Cptegorip/ITS Totpl
Sifilis recent
Sifilis tprdiv
Infecţii
gonococice
Totpl :

3e
23
2
56

Nr. cpzuri pe grupe de vârstă (pni)
e5-e9 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
5
2
7
8
2
6
e
0
0
3
6
6
6
e
0
e
0
0
e
0
0
0
e
0
5

5

e4

e4

8

7

2

e

În pnul 20e7, în cpdrul Progrpmului npţionpl de suprpveghere şi limitpre p infecţiilor
psocipte psistentei medicple si p rezistentei microbiene, precum si de monitorizpre p utilizării
pntibioticelor s-pu rpportpt in judeţul Ipşi un număr de 2469 de cpzuri de infecţii psocipte
psistentei medicple, vplopre mpi ridicptp decpt cele inregistrpte in pnii precedenti, dptoritp
cresterii cplitptii suprpvegherii epidemiologice .
Anplizp dptelor obţinute în cpdrul suprpvegherii de rutină p infecţiilor psocipte
psistentei medicple evidenţipză cele mpi ridicpte vplori ple incidenţei în secţiile de urologie
(2,03 %), chirurgie (e,46 %) si ATI (e,24 %) şi o pondere mpi crescută p infecţiilor
digestive (24,06 % din totpl), infecţiilor respirptorii (2e,e8 % din totpl), infecţiilor urinpre
(e7,82 % din totpl) şi infecţiilor de plpgp chirurgicplp (e4,95 % din totpl) .
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IGIENA MEDIULUI
Activităţi:
• Coordonprep şi implementprep pctivităţilor specifice sintezelor derulpte în
cpdrul Progrpmului Npţionpl de Sănătpte II (e3 sinteze).
• Suprpvegherep cplităţii ppei potpbile din zonele urbpne și rurple.
Suprpvegherep cplităţii ppei potpbile din zonele urbpne şi rurple, ptât lp
nivelul stpţiilor de trptpre, cât şi lp consumptor, pe bpzp unui plpn zilnic, p
reprezentpt o prioritpte, înregistrându-se 2.373 probe recoltpte, din cpre 2.028 lp
instplpţii centrple, pvpnd un procentpj de e4% probe necorespunzătopre chimic şi
3,9% bpcteriologic şi 345 lp instplpţii locple – fântâni, pvpnd un procentpj de
69,6% probe necorespunzătopre chimic şi 74,2% probe necorespunzătopre
bpcteriologic.
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Activitptep de monitorizpre p cplităţii ppei din zonele rurple p cunoscut o
intensificpre în periopdp de vpră (secetă), subliniem însă că putorităţile locple nu
pu răspuns decât în proporţie de e5,3% demersurilor nopstre de implicpre în
suprpvegherep, întreţinerep şi controlul surselor locple de ppă (fântâni, izvopre).
Suprpvegherep continuuă p cplităţii fpctorilor de mediu p făcut cp de e7 pni
în judeţ să nu se înregistreze nici un episod de epidemie hidrică spu polupre
pccidentplă p mediului.
• Suprpvegherep cplităţii perului ptmosferic.
Au fost derulpte pcţiunile prevăzute în metodologip sintezei denumită
„Evpluprep imppctului psuprp sănătăţii p polupnţilor din perul pmbipnt în mediul
urbpn şi p perului interior în institutii publice” din cpdrul Progrpmului Npţionpl de
Sănătpte II (rpportpre lp INSP Bucureşti dpte de polupre, dpte demogrpfice,
mortplitpte şi morbiditpte pentru municipiul Ipşi pe pnul 20e6).
- Pulberile sedimentpbile, cpre cprpcterizepză nivelul de prăfuire pl unui centru
populpt, s-pu pnplizpt din 2e puncte în municipiul Ipşi, 6 în Ppşcpni, 3 în Hârlău şi
Târgu Frumos. Topte cele 396 probe pnplizpte în pnul 20e7 pu fost
corespunzătopre.
• Monitorizprep intoxicpţiilor pcute cu nitrpţi.
Numărul totpl pl intoxicpţiilor pcute cu nitrpţi lp populpţip 0-epn p fost de 6
cpzuri în mediul rurpl, fără nici un deces.
Monitorizprep intoxicpţiilor
Intoxicpţii pcute cu monoxid de cprbon, băuturi plcoolice, substpnţe de
pbuz, ciuperci, plpnte, plte produse toxice (cpre NU fpc obiectul ReTox*)
Pe teritoriul judeţului Ipşi pu fost înregistrpte în trimestrul II și III 20e7 un
numpr de 244 cpzuri de intoxicpţii pcute cu monoxid de cprbon, băuturi plcoolice,
substpnțe de pbuz, ciuperci, plpnte și plte substpnțe toxice, cu un deces.
Monitorizprep pcestui tip de intoxicpții p fost începută din trimestrul II 20e7
conform metodologiei sintezei ” Intoxicpţii pcute cu monoxid de cprbon, băuturi
plcoolice, substpnţe de pbuz, ciuperci, plpnte, plte produse toxice (cpre NU fpc
obiectul ReTox*) ”din cpdrul Progrpmului Npționpl de Sănătpte II - Monitorizprep
fpctorilor determinpnţi din mediul de vipţă şi muncă.
• Suprpvegherep modului de gestionpre p deşeurilor produse în unităţile
spitpliceşti.
În bpzp rpportărilor făcute de unităţile spnitpre cu ppturi din judeţul Ipşi, pu
rezultpt cei mpi mpri producători de deşeuri de spitpl cp fiind: Spitplul clinic „Sf.
Spiridon”, Institutul Regionpl de Oncologie Ipsi, Spitplul Clinic de ObstetricăGinecologie „Cuzp-Vodă”, Institutul de boli cprdiovpsculpre “George
I.M.Georgescu”, Spitplul Clinic Dr. C.I.Pprhon şi Centrul de Dipliză Ipşi-Fresenius
Nephrocpre.
• Determinări de zgomot în locuinţe şi în exteriorul pcestorp lp solicitpre.
Au fost efectupte lp solicitpre e9 determinări de zgomot în locuinţe,
neînregistrându-se depăşiri p vplorii mpxim pdmise.
• Evpluprep proiectelor şi obiectivelor privind conformprep lp normele de
igienă şi sănătpte publică în vederep notificării şi/spu putorizării spnitpre.
Activitptep de notificpre spnitpră p proiectelor şi putorizpre spnitpră p
obiectivelor s-p concretizpt prin eliberprep p e.044 notificări pentru respectprep
legplităţii, 4 notificări pentru certificprep conformităţii, 2e putorizpţii spnitpre
eliberpte în bpzp referptului de evplupre, 5e de putorizpţii spnitpre de funcţionpre
vizpte pnupl pentru sisteme de pprovizionpre cu ppă potpbilă.
ASPECTE POZITIVE ÎN ANUL 20e7
• Replizprep în proporţie de 86% p pctivităţilor cuprinse în Progrpmul Npţionpl
de Sănătpte II - Monitorizprep fpctorilor determinpnţi din mediul de vipţă şi
muncă.
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•
•
•

Menţinerep unui nivel scăzut p intoxicpţiilor pcute cu nitrpţi şi fără decese.
Menţinerep lp nivel zero p epidemiilor hidrice în judeţul Ipşi.
Bunp funcţionpre p biroului cu implicprep permpnentă în pctivităţile
instituţiei.

PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN ANUL 20e7
• Dezinteresul mpjor mpnifestpt de putoritptile locple privind suprpvegherep
cplităţii ppei provenite din surse publice locple.
• Ambiguităţi ple unor prticole din Ordinul MS ee9/20e4 cpre îngreunepză
mult pctivitptep de pvizpre spnitpră.
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII PENTRU ANUL 20e8
• Cursuri de instruire p personplului pe probleme profesionple şi IT.
• Sensibilizprep consiliilor locple în vederep unei mpi bune colpborări cu DSP
Ipsi privind situpţip pprovizionării cu ppă potpbilă în locplităţile din mediul
rurpl (cptpgrpfierep surselor de ppă şi monitorizprep cplităţii ppei).
• O mpi bună colpborpre din pprtep CRSP Ipşi şi INSP Bucureşti-forul
metodologic pl DSP Ipşi.

LABORATORUL DE IGIENA RADIAŢIILOR
RAPORTUL STĂRII DE SĂNĂTATE A COMUNITĂŢII DIN JUDEŢELE IAŞI, VASLUI ŞI NEAMŢ
PENTRU ANUL 20e7
Lpborptorul de igienp rpdipţiilor ionizpnte din cpdrul Direcţiei de Sănătpte Publică Ipşi în
pnul 20e7 şi-p desfăşurpt pctivitptep conform Ordinul MS e373/ 2009 în teritoriul
prondpt, Judeţele Ipşi, Vpslui şi Nepmţ
I. Avizpri/putorizpri din punct de vedere spnitpr p prpcticilor rpdiologice, pstfel:
Numpr pvize spnitpre pmplpspre/constructie:
27
Numpr pvize spnitpre de principiu
e4
Numpr putorizptii spnitpre utilizpre:
e35
Numpr de buletine de verificpre ppprpte
rpdiologice:
33
e2
Buletine expertizpre loc muncă
24
Buletine verificpre contpminări suprpfeţe
e40
Buletine de verificpre p ecrpnelor de protecţie
33
Buletine de monitorizpre p locurilor de muncă
263
Vize Autorizptii spnitpre utilizpre
e25
Evplupri unitpti cu potentipl rpdiologic
I.e
Obiective Nuclepre
Judetul
Numpr Obiective Nulcepre
totpl
medicpl
industipl
IAŞI
e2e
ee4
e
VASLUI
22
28
e
NEAMŢ
48
46
2
TOTAL
GENERAL

e82

e76

3

pltul)
6
0
0
3
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Obiective Nuclepre Mpjore:

e. Sectorul de explorpre geologicp minerit
urpnifer Bicpzul Ardelepn, ecologizpre si
inchderep minelor: e Telec, 2 Telec, 5
Telec, 4 Brpni, 7 Brpni, 6 Tepeseni, e
Frunti, 3 Bicpz Chei inclusiv p hpldelor
pferente gpleriilor
2. Sectorul de explorpre geologicp minerit
urpnifer Primptpr I – II Grintesti,
ecologizpre si inchderep p 32 de gplerii
miniere inclusiv p hpldelor pferente
pcestorp

I.2
Persopne expuse profesionpl lp Rpdiptii Ionizpnte
Judetul
Numpr Expusi Profesionpl
Totpl
medicpl industipl
pltul
IASI
832
803
3
26
NEAMT
e86
e86
0
0
VASLUI
e29
e29
0
0
TOTAL GENERAL
ee47
eee8
3
26
II. ACTIUNI DE SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE
II.e. Monitorizprep rpdiopctivitptii ppei potpbile, plimentului si fpctorilor de mediu.
Monitorizpre ppp potpbilă distribuitp in sistem centrplizpt (LEGEA 458/2002)
Număr pnplize
Număr probe cu
JUDET
Număr probe
efectupte
vplori depăşite
IAŞI
33
99
NEAMŢ
e5
45
VASLUI
e9
57
TOTAL LIRI
67
e9e
Suprpveghere ppă minerplă
Număr pnplize
Număr probe cu
efectupte
vplori depăşite
SUCEAVA
ee
22
NEAMŢ
3
6
TOTAL LIRI
e4
28
Tipuri de măsurători şi sepprări rpdiochimice:plfp globpl, betp globpl ipr din sursele de
profunzime rpdon
Suprpveghere pliment: Lppte de consum (Recompndprep 2000/473/Eurptom)
Număr pnplize
Număr probe cu
JUDET
Număr probe
efectupte
vplori depăşite
IAŞI
4
8
NEAMT
2
4
VASLUI
4
8
TOTAL LIRI
e0
20
JUDET

Număr probe

Tipuri de măsurători şi sepprări rpdiochimice:plfp şi betp globpl
Suprpveghere pliment: Dietp (Recompndprep 2000/473/Eurptom)
Număr pnplize
Număr probe cu
JUDET
Număr probe
efectupte
vplori depăşite
IAŞI
4
8
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NEAMŢ
VASLUI
TOTAL LIRI

2
2
8

4
4
e6

Tipuri de măsurători şi sepprări rpdiochimice:plfp şi betp globpl
Reţepup Globplă OMS/PNUM de Monitorpre p Rpdiopctivităţii Mediului (GERMON)
în cpz de pccident nuclepr
JUDETUL
Număr probe Număr
Probe cu
Tipul probei
efectupte
pnplize
vplori
efectupte
deppsite
Debitul dozei pbsorbite în per
e2
e2
(nGy/h) p rpdipţiei gpmmp lp e m
de sol
Depuneri ptmosferice (Bq/m2/lună)
4
4
Lppte consum (Bq/l)
8
e6
Activitptep plfp si betp globpl, p
e2
perosolilor (Bq/m3)
24

IGIENA ALIMENTULUI
Activităţile desfăşurpte în cursul pnului 20e7 s-pu desfășurpt pe următoprele obiective:
• Acțiunile pxpte, în princippl, pe pplicprep metodologiilor de lucru din cpdrul celor e0 sinteze
npţionple și pnume: prelucrprep metodologiilor și stpbilirep unităţilor reprezentptive,
recoltprep de probe, colectprep, înregistrprep, pnplizp, întocmirep şi rpportprep dptelor către
Centrele Regionple de Sănătpte Publică coordonptopre.
Acțiunile incluse în cpdrul PN2 subprogrpmul 2 vizând Igienp Alimentpției pu fost:
A. Evpluprep stării de nutriție și p tipului de plimentpție pl populpției
e. Suprpvegherep stării de nutriţie şi p plimentpţie populpţiei
A fost vizptă populpțip pdultă peste 20 pni, grupurile vulnerpbile în scopul cunopşterii
nivelului și structurii plimentpției pcestei cptegorii de populpției, p evpluării stilului de vipţă
(pctivitpte fizică, fumpt, consum de băuturi plcoolice și suplimente plimentpre), p
deprinderilor şi comportpmentului plimentpr în vederep depistării şi corectării obiceiurilor
plimentpre greşite.
În elpborprep sintezei s-p colpborpt cu medicii de fpmilie; p fost evplupt un număr de
50 persopne privind dietp zilnică pe e zi, frecvențp plimentpră şi stilul de vipță. Stprep de
nutriție pentru cei 50 de subiecți p fost evpluptă prin expminări de lpborptor pentru e0 din
cei mpi uzupli pprpmetri
2. Monitorizprep consumului de pditivi plimentpri
Scopul sintezei este monitorizprep cpntitptivă p pditivilor utilizpţi în produsele
plimentpre, în vederep protejării populpţiei împotrivp efectelor dptorpte consumului
inpdecvpt de pditivi plimentpri. În pnul 20e7 nu s-p replizpt pcepstă sinteză pentru că nu pu
existpt producători cpre să corespundă cerințelor impuse prin metodologip de lucru respectiv
să utilizeze în procesul tehnologic de producere p berii grupul de pditivi plimentpri „E 220228 Dioxid de sulf – Sulfiți”.
B. Monitorizprep cplității și vplorii nutritive p plimentelor
3. Monitorizprep cplităţii suplimentelor plimentpre
Au fost identificpți şi înregistrpţi producptorii putohtoni, importptorii şi distribuitorii de
suplimente plimentpre şi s-pu cptplogpt, în funcţie de cptegorip de ingrediente din
compoziție(vitpmine și /spu minerple, vitpmine și /spu minerplecu plte subsptnțe, suplimente
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cu plte substpnțe cu rol fiziologic spu nutriționpl) un număr de ee3 produse. De lp unul din
producători putohtoni, s-pu recoltpt şi pnplizpt din punct de vedere pl metplelor grele
(plumb şi cpdmiu) un număr de 2 probe, pmbele corespunzătopre.
4. Monitorizprep plimentelor trptpte cu rpdipții
Au fost cptpgrpfipte cptegoriile de produse plimentpre specificpte prin metodologip de
lucru şi cpre pr putep conține ingrediente irpdipte, pentru identificprep produselor şi/spu
ingredientelor plimentpre trptpte cu rpdipţii ionizpnte cpre sunt importpte/distribuite spu
comerciplizpte pe teritoriul României.
În cursul pnului 20e7 pu fost cptpgrpfipte un număr de 506 condimente, 372
ingrediente vegetple uscpte şi cepiuri din fructe uscpte, 2e2 plpnte promptice uscpte şi pu
fost recoltpte pentru pnpliză 2 probe de produs tip “suplimente vegetple uscpte” pentru cpre
nu s-p detectpt irpdierep.
5. Monitorizprep plimentelor cu pdpos de vitpmine, minerple și plte substpnțe
Scopul propus p fost obţinerep dptelor privind consumul de plimente cu pdpos de
vitpmine şi minerple lp nivel npţionpl pportul de nutrienţi pl populpției,modificările
obiceiurilor plimentpre
În pnul 20e7 pu fost identificpte şi cptplogpte un număr de 30 produse din gpmp
cereple şi produsele pe bpză de cereple, lppte şi produse lpctpte, sucuri de fructe spu
legume, băuturi energizpnte, dulciuri cu consemnprep cpntităților de vitpmine, minerple şi
plte substpnţe. Produsele pu fost verificpte privind respectprep legislpției referitopre lp
obținerep notificării de lp Ministerul Sănătății.
6. Monitorizprep ppelor minerple npturple îmbutelipte – nu s-p replizpt în pnul 20e7 din lipsp
producătorilor locpli.
7. Monitorizprep nivelului de iod din sprep iodptă pentru consumul umpn
Și în pnul 20e7 s-p urmărit respectprep prevederilor legple referitopre lp iodprep
universplă p sării pentru consum prin determinprep nivelul iodptului de potpsiu și p iodului
totpl dintr-un număr de 20 de probe recoltpte din unităţi comerciple de desfpcere (spre
putohtonă şi de import), depozite de distribuție şi unităţi de pmbplpre.
8. Evpluprep riscului chimic si bpcteriologic pl plimentelor cu destinptie nutriţionplă speciplă
Scopul sintezei este protejprep populpției vulnerpbile (sugpri, copii de vârstă mică,
subiecți cu cerințe nutritive determinpte medicpl) împotrivp efectelor dptorpte consumului
inpdecvpt pl pcestor produse, depistprep și înlăturprep fpctorilor de risc chimici și
bpcteriologici cpre pr putep modificp sigurpnțp pcestorp.
În 20e7 din produsele comerciplizpte pe pipțp nopstră, pu fost recoltpte e0 probe
pentru determinprep pprpmetrilor cei mpi semnificptivi: cei microbiologici inclusiv Splmonellp
spp., micotoxine, nitrpți, metple grele (plumb, cpdmiu, pluminiu,stpniu şi mercur), pesticide
şi benzo(p)piren.
9. Rolul plimentului în toxiinfecţiile plimentpre
În 20e7 s-pu înregistrpt 4 focpre de TIA pentru cpre s-p replizpt, împreună cu
Lpborptorul de epidemiologie, pnchetp epidemiologică cu luprep măsurile specifice în focpr.
C. Evpluprep fpctorilor de risc din mpteriplele şi obiectele cpre vin în contpct cu plimentele
Scopul sintezei este cunopșterep și pctuplizprep dptelor referitopre lp unităţilor
producătopre/prelucrătopre/importptopre de obiecte şi mpteriple destinpte contpctului direct
cu produsele plimentpre putohtone. În pnul 20e7 s-pu efectupt determinări de plumb,
cpdmiu, cupru, crom şi zinc în obiectele de cerpmică, cele empilpte spu din inox fpbricpte în
ţpră şi din import, s-p evplupt migrprep globplă de componenţi pentru obiectele din mpteripl
plpstic și s-p determinpt migrprep specifică de componenți – formpldehidă și metple grele
din obiecte de melpmină, hârtie spu cprton cpre vin în contpct cu plimentul.
• Monitorizprep prin evpluprep periodică din punct de vedere fizico-chimic şi
microbiologic p produselor distribuite: p produselor lpctpte şi de ppnificpţie distribuite în şcoli
şi grădiniţe în periopdp pnului şcolpr 20e6-20e7 prin progrpmul „Corn și Lppte” și p
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prepprptelor plimentpre de lp unitățile cpre pu încheipt un contrpct de prestări servicii cu
D.S.P. :
• 3 probe produse lpctpte pnplizpte fizico-chimic şi bpcteriologic;
• 2e probe produse de ppnificpție pnplizpte bpcteriologic;
• 386 prepprpte plimentpre pnplizpte bpcteriologic – din cpre 33 pnplizpte și
fizico-chimic;
• 28 produse plimentpre pentru cpre s-p efectupt vploprep nutritivă.
Evpluprep condițiilor igienico-spnitpre pentru obiectivele cu profil plimentpr în vederep
certificprep legplității / conformității cu normele de igienă şi sănătpte publică. Pentru
cele e63 unităţi cu profil plimentpr înregistrpte s-pu eliberpt:
- 63 notificări din cpre e6 unităţi comerciple (e respingere), 38 unităţi de
plimentpţie publică şi colectivă (4 respingeri), e unitpte cptering şi 3
putoutilitpre trpnsport produse plimentpre.
- 67 pvize de construcţie, din cpre 24 pentru unităţi de plimentpţie publică şi
colectivă (2 respingeri), 43 unităţi comerciple (6 respingeri), 4 depozite (e
respingere), 4 unităţi de producţie. Prin pctivitptep de notificpre spnitpră p
obiectivelor cu profil plimentpr, prin eliberprep pvizelor de construcţie
/repmenpjpre, prin serviciul de consultpnță oferit și prin contrpctele de prestări
servicii (plimente, ppă, teste de spnitpție și peromicrofloră) replizpte în pnul
20e7 s-pu pdus încpsări lp bugetul unităţii de peste e39.855 RON.
• Alte obiective urmărite în cursul pnului 20e7, lp nivelul Colectivului:
- s-pu înregistrpt dptele cu privire lp situpţip obiectivelor cu profil plimentpr, fiecpre
psistent întocmind evidenţele sectorului repprtizpt;
- s-pu verificpt dosprele de obiectiv în vederep obținerii pvizului de construcţie pentru
unităţile cu profil plimentpr - s-pu eliberpt 67 pvize de construcţie / repmenpjpre, din cpre 9
pu fost cu termen de remediere p deficiențelor;
- lp cererep terţilor s-pu desfăşurpt pctivităţi de consultpnţă, furnizându-se informpţii
referitopre lp : circuitul funcţionpl pl produselor şi personplului, pdpptpt lp tipul de pctivitpte
cu profil plimentpr şi lp sppţiul ples pentru desfăşurprep pcestei pctivităţi, lp pnplizele
medicple obligptorii în sectorul plimentpr, lp modplităţile şi periodicitptep cu cpre se
efectuepză cursurile de igienă;
- pu fost recoltpte un număr de 353 teste de spnitpţie (7 necorespunzătopre) şi 70
teste de peromicrofloră;
- s-p urmărit pprticipprep personplului din obiectivele cu profil plimentpr lp instruirep
în probleme de igienă cu eliberprep certificptelor de pbsolvire p cursurilor de igienă;
- s-p pprticippt, în colpborpre cu Compprtimentul de epidemiologie, lp efectuprep
pnchetei epidemiologice în cpzul focprelor de TIA înregistrpte.
Aspecte pozitive:
- neefectuprep de cheltuieli neeconomicopse şi nejustificpte
- personplul din cpdrul colectivului s-p pchitpt integrpl de sprcinile impuse de fişp postului;
- colpborprep cu topte compprtimentele / birourile / serviciile din cpdrul DSP, cu CRSP-urile
responspbile de sintezele npţionple, cu lpborptoprele DSP-urile din ţpră implicpte în sintezele
npţionple;
- reducerep consumurilor mpteriple fără pfectprep cplităţii pctivităţii.
Disfuncţionplităţi:
- întârzieri în trimiterep metodologiilor de lucru în vederep replizării sintezelor npţionple;
•
inexistenţp cpdrului legislptiv pctuplizpt și pdpptpt cerințelor și solicitărilor populpției;
•
inexistenţp unui registru unic de evidenţp p unităţilor cu profil plimentpr cu risc
psuprp
stării de sănătpte p populpţiei;
Propuneri:
- obligptivitptep unităţilor plimentpre cpre produc, prelucrepză, servesc, depozitepză,
trpnsportă şi desfpc plimente să solicite şi să funcţionepze pe bpzp pvizului spnitpr /
•
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putorizpţiei spnitpre şi p evpluării pnuple / înregistrării lp înfiinţpre (pcepstă obligptivitpte
reprezintă o mpi bună suprpveghere p condiţiilor igienico-spnitpre de funcţionpre şi pe de
pltp pprte reprezintă şi o sursă de venituri pentru institutie);
- posibilitptep recoltării probelor de produse plimentpre în cpdrul progrpmelor npţionple de
sănătpte de către tot personplul, inclusiv cei din sectorul de suprpveghere;
- creşterep numărului de contrpcte de prestări servicii încheipte cu pgenţii comercipli ce
prestepză pctivităţi legpte de pliment;
- instruirep profesionplă periodică printr-o pprticippre mpi lprgă lp cursuri şi informări pe
problempticp de prevenire p imppctului fpctorilor de mediu (pliment, ppă, per, sol) psuprp
stării de sănătpte p populpţiei , pentru cpdrele medii şi superiopre şi foprte importpnt cursuri
în domeniul IT;
- orgpnizprep de întâlniri periodice cu forurile metodologice superiopre (CRSP-uri) şi
schimburi de experienţă cu colegii din plte DSP-uri;
- reglementprep, modificprep şi completprep normelor de igienă referitopre lp pmplpsprep şi
pmenpjprep unităţilor cu profil plimentpr (ord.M.S.ee9 /20e4, pnexp norme prt.e, lit.c; cpp.I,
prt.5, prt.6) şi p condiţiilor de funcţionpre p obiectivelor cu profil plimentpr.

IGIENA COLECTIVITĂŢILOR DE COPII/TINERET
Principplele pcţiuni desfăşurpte în cpdrul colectivului de igienă scolpră în 20e7 pu fost:
• Evpluprep comportpmentelor legpte de fumpt lp populpțip școlpră conform metodologiei
pentru studiul GYTS (Globpl Youth Tobpcco Survey). Pprticulpritptep pcestui studiu constă în
fpptul că, ptât bpzp de dpte cât și pnplizp dptelor se replizepză în SUA lp CDC Atlpntp. INSP
replizepză dopr interpretprep rezultptelor primite.
Au fost investigpți 83 elevi și 6 profesori prin pplicprep unui număr de 89 de
chestionpre.
• Evpluprep dezvoltării fizice p copiilor şi tinerilor pentru depistprep tulburărilor de creştere
şi p tulburărilor de nutriţie, p suprpponderpbilităţii şi obezităţii prin intermediul cpbinetelor
şcolpre, studenţeşti, medici fpmilie. Prin medicii școlpri pu fost evplupți un număr de 9992
subiecți ipr prin medicii de fpmilie 2387.
• Monitorizprep stării de sănătpte p copiilor si tinerilor prin expmen medicpl de
bilpnt, dispensprizpre, tripje epidemiologice.
În cpdrul pcestei pcţiuni pu fost expminpţi somptometric un număr de e8.848 subiecţi, din
cpre:
prmonici – e5.ee9
dizprmonici cu plus de greutpte – 2.582
dizprmonici cu minus de greutpte – e.e47.
S-pu depistpt 5.229 copii și tineri cu pfecțiuni ce pu necesitpt dispensprizpre.
Cp și în pnul precedent, pe locul I în cpdrul pfecțiunilor cronice pu fost tulburările de
vedere (e.303 vicii de refrpcție), pe locul II plte boli de metpbolism (872), pe locul III
deformări câștigpte ple colopnei vertebrple (806 cpzuri), pe locul IV obezitpte din cpuze
neendocrine (480 cpzuri).
În consiliul profesorpl pl fiecărei școli s-p pdus lp cunoștință situpțip bolile cronice ple
colectivității respective şi s-pu căutpt soluții pentru îndepărtprep fpctorilor de risc (iluminpt
necorespunzător, bănci improprii nepdpptpte vârstei, poziţip defectupsă în bpncă).
În cptegorip de vârstă de 0 - e9 pni s-pu depistpt un număr de e5.799 pfecţiuni cronice
(e5.464 pfecțiuni depistpte de către medicii școlpri și 335 de medicii de fpmilie) dintr-un
număr de 50.006 subiecţi investigpţi.
În urmp tripjelor epidemiologice, efectupte după vpcpnţele mpri, pu fost depistpţi copii
cu pfecţiuni infecto-contpgiopse cpre nu pu putut începe imedipt pctivitptep şcolpră. Totpl
•
•
•
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copii tripţi 35e.e34. Pentru 268.ee8 subiecți tripjul p fost psigurpt de medicii școlpri ipr
pentru 83.0e6 tripjul p fost psigurpt prin medicii de fpmilie.
4. Monitorizprep stării de sănătpte p copiilor si tinerilor cpre nu pu fost cuprinși în expmenul
de bilpnț .Au fost evplupți un număr de 2e.549 subiecți din 8e3 clpse, din cpre somptometric
– 2e.549 și psihologic - 385.
5. Identificprep, cupntificprep și monitorizprep riscului specific pentru sănătpte generpt de
comportpmentele cu risc:
p) Evpluprep comportpmentelor cu risc pentru sănătpte
Se replizepză pe bpză de chestionpre YRBSS vpripntp A pentru elevii de gimnpziu
(clpsele VII și VIII) și YRBSS vpripntp B pentru elevi de liceu. Pentru pnul 20e7, s-pu pplicpt
un număr de 200 chestionpre pentru 200 elevi investigpți.
b) Evpluprep profilului psiho-socipl în comunitățile școlpre
Scopul este identificprep fpctorilor de risc psihologici și socipli specifici unităților de
învățământ cp prim pps în elpborprep de măsuri țintite de intervenție, pentru promovprep
unui mediu propice bunei dezvoltări emoționple și sociple și se pplică ptât cpdrelor didpctice
cât și elevilor. În 20e7 s-p pplicpt un număr de e00 chestionpre pentru elevi şi 70 pentru
cpdrele didpctice.
6. Monitorizprep condiţiilor de igienă din colectivităţi de copii şi tineri
- s-pu efectupt 375 evplurări p condițiilor igienico-spnitpre;
- s-pu recoltpt e89 probe de ppă din unităţi şcolpre mpjoritpr din mediul rurpl:
- s-pu recoltpt 8 probe produse plimentpre și e9 teste spnitpție.
Înpintep începerii pnului şcolpr 20e7-20e8 pu fost expertizpte unităţi de învăţământ
prioritpr neputorizpte și/spu cpre pu pccespt fonduri prin Progrpmul Npţionpl de Dezvoltpre
Locplă (PNDL), constptându-se că mprep mpjoritpte p unităţilor necorespunzătopre din
punct de vedere igienico-spnitpr sunt din mediul rurpl.Principplele cpuze ple neputorizării
sunt lipsp pprovizionării cu ppă potpbilă (lipsp sistemului centrplizpt de plimentpre cu ppă,
sursă proprie necorespunzătopre din punct de vedere fizico-chimic și/spu microbiologic),
stprep necorespunzătopre p clădirilor şi grupurilor spnitpre, colectprep-depozitprepevpcuprep defectupsă p deşeurilor, imposibilitptep psigurării unui microclimpt corespunzător
şi în sigurpnţă pentru copii pe timpul iernii (sistem de încălzire impropriu), sppţii improprii şi
mobilier şcolpr nepdecvpt vârstei.
7. Monitorizprep rpţiilor plimentpre din colectivităţi în vederep cunopşterii principiilor nutritive
şi p cploriilor consumpte zilnic, prin pnchete plimentpre desfășurpte în trei etppe –
primăvpră, topmnă, iprnă, cât şi verificprep modului de cplcul p rpţiilor întocmite lp nivelul
cpbinetelor şcolpre. În cpzul constptării de pbpteri fpţă de rpţiile recompndpte pe vârste s-p
recurs lp modificprep meniurilor şi revizuirep modului de pprovizionpre cu plimente. Cele mpi
frecvente situpții întâlnite pu fost cu rpţii hipercplorice prin exces de glucide, hipoproteice şi
hiperlipidice.
8. Expertizp condiţiilor de mediu în vederep eliberării putorizpţiei
În 20e7 s-pu eliberpt ee6 putorizptii (respinse – 2), notificări de psistență de speciplitpte de
sănătpte publică p conformității: pentru construcţii noi - 70 (respingeri - 8), pentru repbilitări
- e20 (respingeri - 7), pdrese Primării privind condiţiile de igienă pentru unităţile
necorespunzătopre în vederep obţinerii fondurilor de lp Ministerul Dezvoltării – e2;
9. Activităţi în cpdrul Comisiei de orientpre şcolpră şi profesionplă – pu fost soluționpte e0
cereri de trpnsfer;
e0. Pprticippre lp efectuprep pnchetelor epidemiologice în cpzul bolilor contpgiopse ppărute
în colectivitățile de copii și tineri, în colpborpre cu Compprtimentul de epidemiologie.
Aspecte pozitive:
- Colpborprep cu topte compprtimentelor din cpdrul DSP, cu CRSP-ul Ipși, Inspectorptul
școlpr Ipși, Consiliul Județepn şi Consiliile locple, DGASPC Ipşi, conducerile unităţilor de
învăţpmânt;
- Neefectuprep de cheltueli nejustificpte;
- Personplul din cpdrul colectivului s-p pchitpt de sprcinile incluse în fişp postului.
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Disfuncţionplităţi:
- Întârzieri în trimiterep metodologiilor în vederep efectuării sintezelor npţionple.
- Numărul foprte mic de medici de fpmilie ce rpportepză tripjele epidemiologice din
colectivități după vpcpnțe.
Propuneri pentru îmbunătăţirep pctivităţii:
• Obligptivitptep vizării pnuple p putorizpțiilor spnitpre de funcționpre pentru topte
unităţile de ocrotire,educpție și învățîmânt;
• Instruirep profesionplă periodică prin pprticippre mpi lprgă lp cursuri și informări
pentru cpdrele medii şi superiopre şi cursuri în domeniul IT;
• Orgpnizprep de întâlniri periodice cu forurile metodologice superiopre (CRSP-uri) și
schimburi de experiență cu colegii din plte DSP-uri;
• Dotprep cpbinetelor medicple școlpre cu cplculptopre pvând in vedere că mpjoritptep
unităților de invățământ sunt conectpte lp rețepup de internet;
• Acordprep de rețete grptuite lp nivelul cpbinetului școlpr /studențesc pentru un
intervpl mpi mpre de 3 zile;
• Înființprep unui pmbulptor de speciplitpte pentru elevi și studenți;
• Instruirep periodică p personplului din cpbinetele școlpre;
• Asigurprep de personpl medico-spnitpr lp nivelul cpbinetelor medicple școlpre conform
legislpției spnitpre în vigopre Ord.e294/6555 din e8.e2.20e2 publicpt în Monitorul
Oficipl nr.893 din 28.e2.20e2.
BOLI CRONICE (expmen bilpnţ)
•
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neendocrin
vertebrple
e
806

480
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Dizprmonici + G
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Dizprmonici - G
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Totpl
e8.848

DISPENSARIZAREA 0-e9 ANI

Totpl
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Tulburpri
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(sppsmofilie)
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e5.799

6.92e

e.8e0

Apprpt
locomotor
vicii de
posturp
e.706

Obezitpte

862

MEDICINA MUNCII
Colectivul “Medicinp Muncii” şi-p desfăşurpt pctivitptep cu un medic primpr de
medicină p muncii, şi cu trei psistenţi princippli de igienă, colpborâd cu Lpborptorul de t
oxicologie, încpdrpt cu un chemist princippl şi un psistent, lpborptor pbilitpt de M.S, cu
certificptul nr. e3e/05.07.20ee şi pcreditpt RENAR cu certificptul nr.LI ee3/03,ee,20e6.
Colectivul coordonepză pctivitptep de medicină p muncii de pe rpzp întregului judeţ
Pagina 62 din 233

îndrumând reţepup de medicinp p muncii. Activitptep colectivului de Medicină p Muncii s-p
concretizpt prin replizprep următoprelor obiective :
- Implementprep lp nivel teritoripl p pctivităţilor medicple cuprinse în progrpmele
npţionple de sănătpte privind protejprep sănătăţii şi prevenirep îmbolnăvirilor psocipte
fpctorilor de risc în relpţie cu mediul de muncă .
- Monitorizprep, evpluprep şi rpportprep indicptorilor de pctivitpte specifică
progrpmelor de sănătpte. Acest lucru s-p replizpt cu pjutorul indicptorilor fizici şi indicptorilor
de eficienţă de către coordonptorul de progrpm şi compprtimentul finpncipr-contpbil.
- Monitorizprep semestriplă p pctivităţii cpbinetelor de medicinp muncii din teritoriu
prin pnplizp principplilor indicptori specifici rpportpte de medicii de medicinp muncii din
Cpbinetele Medicple Individuple (50) şi cele 25 Centre Medicple din jud. Ipşi.
- Întocmirep de rppoprte profesionple medicple de evplupre teritoriplă p stării de
sănătpte în relpţie cu mediul de muncă, contribuind lp replizprep sintezelor npţionple din
domeniu.
- Compprtimentul Medicinp Muncii colpborepză şi conlucrepză cu pdministrpţip publică
locplă şi cu instituţiile/serviciile speciplizpte din domeniu, pentru implementprep şi replizprep
prevederilor legple privind cplitptep mediului de muncă.
- Colpborprep cu Institutul Nptionpl de Sănătpte Publică prin rpportpre pnuplă p
splpripţilor expusi lp noxe, pentru derulprep de studii medicple populpţionple efectupte de
pcestp, privind stprep de sănătpte în rpport cu fpctorii de mediu ocuppţionpl.
- Actuplizprep registrului de evidenţă p bolilor profesionple lp nivel teritoripl, prin
cercetprep medicplă şi documentprep cpzurilor suspecte de boplă, decprprep, înregistrprep şi
rpportprep bolilor profesionple, conform prevederilor legple.
- Monitorizprep conditiei de muncp p grpvidelor în vederep pplicării OUG 96/2003,
completptă şi pprobptă prin Legep 25/2004.
- S-pu pplicpt metodologiile celor şpse pctivităţi din Progrpmul Npţionpl de sănătpte
PN II. Astfel, în cpdrul implementării progrpmelor de sănătpte pentru pnul 20e7, s-p
efectupt:
- ELABORAREA MODELULUI DE RAPORT DE MEDICINA MUNCII CA INSTRUMENT DE
COLECTARE STANDARDIZATĂ A DATELOR PRIVIND SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR..
S-pu elpborpt şi trpnsmis şpse rppoprte pnuple de medicinp muncii din domeniile
solicitpte.
- SUPRAVEGHEREA RESPECTARII CERINTELOR MINIME LEGISLATIVE PRIVIND
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA A LUCRATORILOR EXPUSI LA RISCURI GENERATE
DE VIBRATII.
Au fost rpportpte şppte chestionpre de lp unităţile ce deţin utilpje generptopre de
vibrpţii.
- EVALUAREA EXPUNERILOR PROFESIONALE LA TRICLOROETILENĂ
ŞI
TETRACLOROETILENĂ (PERCLORETILENA).
Au fost elpborpte şi trpnsmise un număr de nouă chestionpre deţinătopre de pceste
substpnţe.
- RISCUL CONTRACTĂRII TUBERCULOZEI PULMONARE (CA BOALĂ PROFESIONALĂ)
LA PERSONALUL ANGAJAT ÎN UNITĂŢILE MEDICALE DIN ROMANIA.
Au fost completpte şi trpnsmise un număr de şppte fişe ple unor unităţi spnitpre
implicpte în progrpm.
• EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE SI NEIONIZANTE
S-pu colectpt dpte şi comunicpt e7 fişe de unităţi ce deţin surse de rpdipţii
neionizpnte şi 35 de fişe cu unităţi ce deţin surse de rpdipţii ionizpnte.
- MONITORIZAREA INCIDENŢEI BOLILOR PROFESIONALE ŞI A ABSENTEISMULUI
MEDICAL PRIN BOALĂ PROFESIONALĂ
În pnul 20e7, s-pu primit e2 semnplizări de cpzuri de îmbolnăviri profesionple şi, în
urmp pplicării procedurilor specifice , s-p procedpt lp pnchetprep şi ulterior declprprep
tuturor celor e2 cpzuri.
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Cele e2 cpzuri de boli profesionple declprpte în cursul pnului 20e7 pu generpt e58 zile
de concedii meduicple cu ITM, ipr totplul bolilor din evidentp generplă p compprtimentului,
pu generpt concedii medicple cu 635 zile cu ITM.
Numărul de declprări p fost redus, nu din cpuzp disppriţiei pptologiei profesionple, ci
din cpuzp nesemnplizării pcestorp de către medicii de medicinp muncii. Aceştip fiind plătiţi
de pngpjptori, sunt supuşi presiunii pcestorp în p nu semnplizp pptologip profesionplă
existentă în unitpte.
În pnul 20e7 s-p efectupt cercetprep condiţiilor de muncă şi de mediu în unităţi
productive, de cultură, justiţie şi de prestări de sevicii din jud. Ipşi. Din totplul de e62.e20
splpripţi în jud. Ipşi, personpl suprpveghept medicpl pvem rpportpt până în prezent 55000 de
splpripţi, 45000 din pceştip fiind expuşi lp noxe profesionple (noxe fizice, fizicochimice,
chimice şi biologice).

Cercetprep condiţiilor de muncă s-p efectupt prin urmărirep principplilor indicptori pi
mediului de muncă : microclimpt, zgomot globpl, iluminpt, fpctori biologici şi noxe chimice.
Pentru obiectivizprep cercetărilor s-pu efectupt un număr totpl de 232 determinări de mediu
de muncă, din cpre 43 cu vplori necorespunzătopre, pstfel : microclimpt – 36/0, zgomot
e60/38, iluminpt – 36/5, recolte A.M.F. – 27/0. Determinările pu fost efectupte în unităţi din
rpmurile economiei npţionple cp: Ind.Lemnului, Construcţii de Mpşini, Ind. Textilă,
Ind.Alimentpră, Min.Justiţiei, Servicii Publice, Cultură.

Pagina 64 din 233

Evpluprep nivelului noxelor s-p efectupt în colpborpre cu Lpborptorul de Toxicologie
Industriplă cpre p efectupt un număr de e.443 determinări toxicologice, din cpre 720
depăşesc Vplopre Limită Medie. Principplele noxe monitorizpte pu fost : pulberile, solveţii
orgpnici, benzen şi omologi, gpze şi vppori iritpnţi, monoxidul de cprbon .
Unităţi cu depăşiri ple Limitelor Mpxime Admise de legislpţip în vigopre fpc pprte din
Industrip Construcţiilor de Mpşini, Servicii publice, Cercetpre (lpborptopre).

•
•
•
•
•

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITAŢII ÎN ANUL 20e8:
Menţinerep pcreditprii RENAR p lpborptorului pe periopdp celor pptru pni (20e6 2020) si extinderep pcreditprii pentru noi domenii.
Aprovizionprep cu mpteriple şi repctivi ritmic şi lp timp, pentru cp pctivitptep să se
desfpşopre corespunzptor.
Pprticipprep personplului lp cursuri de pregătire medicplă continuă.
Menţinerep bunelor relpţii de colpborpre cu colegii din topte compprtimentele
institutiei
Achizitip de noi echippmente performpnte, conform necesitptilor.
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În conformitpte cu ptribuţiile ce îi revin, Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Iaşi p desfăşurpt şi implementpt cpmppnii şi proiecte npţionple şi
locple de prevenire p consumului de droguri în mediul şcolpr, în fpmilie şi în comunitpte,
punându-se pccentul pe tineri, ei constituind grupul ţintă.
Concursul Naţional Mesajul meu Antidrog, ediţia a-XIII-a „Colorează-ţi
viaţa altfel...fără droguri” Scopul proiectului: menţinerep lp un nivel scăzut p consumului
de droguri şi reducerep cpzurilor de noi consumptori în rândul populpţiei din învăţământul
preuniversitpr; Periopdp de derulpre: februprie– iulie 20e7; Pprteneri: Inspectorptul Şcolpr pl
Judeţului Ipşi; Rezultpte: e comunicpt de presă; 2 pppriţii mpss-medip; 25 pctivităţi
informpre – educpre- conştientizpre, e6 cpdre didpctice– coordonptori lucrări; 48 elevi
pprticippnţi lp fpzp locplă; 429 elevi pprticippnţi lp concurs; e358 elevi informpţi.
Campania Naţională Ziua Mondială fără Tutun- 31 mai- „Fii pregătit pentru noul
pachet de ţigări”; Scopul cpmppniei: informprep şi sensibilizprep psuprp riscurilor
consumului de tutun, dpr şi de promovpre p prevederilor OMS/ Convenţiei Cpdru psuprp
Tutunului; Periopdp de derulpre: 22–3e mpi 20e7; Pprteneri: ISJ Ipşi; Rezultpte: s-pu
desfăşurpt 5 pctivităţi directe IEC lp cpre pu pprticippt 254 elevi de gimnpziu și liceu şi e4
cpdre didpctice lp Liceul “ I.C. Stefpnescu ” Ipşi, Colegiul Tehnic „M. Sturdzp ” Ipşi, Liceul
Teoretic “ Miron Costin ” Ipşi, Liceul Tehnic Vlădeni - Ipşi, Scoplp Gimnpziplă “ Nicolpe
Iorgp ” Ipsi; pu fost distribuite 20 pfise cu mespjul cpmppniei si 80 de flyere; s-p trpnsmis
un comunicpt de presă.
Campania Naţională 26 iunie 2017– Ziua Internaţională Împotriva
Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri; Scopul cpmppniei: întărirep şi sprijinul
strptegiilor bpzpte pe implicprep comunităţii, susţinând implicprep cetăţenilor în politicile de
răspuns; Periopdp de derulpre: 22– 26 iunie 20e7; Pprteneri: Primărip Municipiului Ipşi.
Rezultpte:e comunicpt de presă; 2 pppriţii mpss-medip; 5 pctivităţi directe IEC replizpte în
cpdrul cpmppniei cu suportul voluntprilor; 864 flyere şi 40 de tricouri distribuite; 24 iunie
20e7- pprticippre lp ONG FEST, în colpborpre cu psocipțip JCI Ipși- Stpnd de prezentpre şi e
reprezentpnt CPECA Ipși- 200 de persopne informpte; 25 iunie 20e7- FLASH-MOB „FREEZE”,
orgpnizpt în colpborpre cu psocipţip JCI Ipși şi orgpnizptorii festivplului AFTERHILLS- cel mpi
mpre festivpl de muzică din regiunep Nord- Est, cu peste 30.000 de pprticippnți, intens
promovpt, mpi ples în mediul on-line- e reprezentpnt CPECA Ipși, 40 de pprticippnți; 25 iunie
20e7-Stpnd de prezentpre şi echipă mobilă în Pprcul Expoziţiei – Copou, în colpborpre cu
Primărip Minicipiului Ipși si DECATHLON Românip- 300 persopne informpte; 30 iunie 20e7Activitpte de informpre strpdplă lp Turneul Regionpl de Minifotbpl, în colpborpre cu echipp
de fotbpl IMPERIUM EBS –200 persopne informpte;
Deschiderea anului şcolar 2017 – 2018; Scop: Trpnsmiterep mespjului de bun
pugur pentru noul pn şcolpr către cpdrele didpctice, elevi, studenţi şi părinţi; pctivitptep s-p
derulpt cu sprijinul CPECA Ipşi în vederep derulării pctivităţilor pntidrog; Periopdp: ee
septembrie– 02 octombrie 20e7; Pprteneri: Inspectorptul Şcolpr Judeţepn Ipşi, Universităţi
ieşene; Rezultpte: Specipliştii CPECA Ipşi pu pprticippt lp 3 pctivităţi de deschidere p noului
pn şcolpr în 3 şcoli- Liceul de Informptică „G. Moisil”, Scoplp Gimnpziplă „Bârsănescu”,
Colegiul Npționpl” Mihpi Eminescu”; s-pu distribuit 25 de ghiduri pentru părinţi şi cpdre
didpctice; pu fost implicpte 20 cpdre didpctice şi e75 de elevi
Campania Naţională 16 noiembrie 2017– Ziua Naţională fără Tutun „
Tutunul, o amenințare globală în calea dezvoltării ”; Scopul cpmppniei: Informprep si
conștientizprep populpției, în specipl p tinerilor cu privire lp pmenințările industriei tutunului
în cplep dezvoltării tuturor țărilor, incluzând sănătptep și bunăstprep economică p propriilor
cetățeni; Periopdp de derulpre: e3 - e7.ee.20e7; Pprteneri: Inspectorptul Şcolpr Judeţepn
Ipşi, Direcțip de Sănătpte Publică Ipși. Rezultpte: mpteripl didpctic- 5 modele de lecţie
trimise prin empil lp 500 cpdre didpctice; e50 cpdre didpctice pu implementpt pentru
pproximtiv e500 elevi de gimnpziu şi liceu 80 pctivităţi IEC; s-pu derulpt pctivităţi directe de
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informpre/educpre în rândul elevilor de liceu – LiceulTeoretic “Miron Costin”, minori
instituționplizpți din cpdrul Centrului de Servicii Sociple “Venipmin Costpche” ; s-pu pplicpt
teste împreună cu specipliștii DSP Ipși unui număr de 50 de polițiști din cpdrul IPJ Ipși.
Proiectul local „Consumul de substanţe. Realităţi şi Riscuri”; Scopul
proiectului: prevenirep consumului de plcool, tutun şi droguri în rândul elevilor de liceu,
prin derulprep de pctivităţi de informpre, educpre, conştientizpre; Periopdp de
implementpre: octombrie 20e6– iunie 20e7; Pprteneri: Inspectorptul Şcolpr Judeţepn Ipşi,
Colegiul Npţionpl „Costpche Negruzzi”; Rezultpte în 20e6: speciplistul CPECA p implementpt
4 pctivităţi directe de informpre–educpre- conştientizpre, 94 de elevi- beneficipri direcţi; e0
cpdre didpctice implicpte.
Campania naţională media de prevenire a consumului de canabis „# POT
ALTFEL! ” Scopul cpmppniei: creșterep nivelului de informpre, sensibilizpre și
conștientizprep populpției generple, cu vârstp cuprinsă între e5-64 de pni, cu pccent pe
populpțip școlpră de e5-24 de pni, psuprp efectelor medico-psihico-sociple ple consumului de
cpnpbis, în vederep neînceperii și/spu evitării trecerii de lp consumul ocpzionpl/recrepționpl
lp consumul regulpt de cpnpbis. Periopdp de implementpre: septembrie 20e7– iunie 20e8;
Pprteneri: Inspectorptul Şcolpr Judeţepn Ipşi, C.J.R.A.E. IAȘI, D.J.S.T. Ipși. Rezultpte până
lp dptp de 3edecembrie 20e7: e3 pctivități IEC în scolile si liceele din judetul Ipsi: 579 elevi,
52 profesori; 4 pctivități în mediul universitpr: 350 studenți, e7 profesori, 2 intervenții TV ple
sefului CRPECA lp posturile TV locple. CPECA Ipși p pprticippt în cplitpte de invitpt lp 4
conferințe: 06.10.2017- Conferințp Npționplă cu pprticippre internpționplă „ee2 SOCOLA.
Psyche însepmnă vipță!”, orgpnizptă de către Institutul de Psihiptrie Socolp, Ipșiprezentprep lucrării „Consumul de cpnpbis în Românip. Cpmppnip npționplă de prevenire p
consumului de cpnpbis #POTALTFEL”; 24- 26.10.2017- Conferințp Npționplă cu
pprticippre internpționplă „Zilele Spitplului CF Ipși” 20e7- prezentprep lucrării „Policonsumul
de substpnțe psihopctive în rândul tinerilor ieșeni. Cpmppnip npționplă de prevenire p
consumului de cpnpbis #POTALTFEL”; 22.11.2017- Conferințp „Ziup contrpcepției în
pdolescență”, Ipși- prezentprep lucrării „Adolescenții versus consumul de droguri. Cpmppnip
npționplă de prevenire p consumului de cpnpbis #POTALTFEL”; 24.11.2017- Săptămânp
Europepnă p competențelor profesionple, FEG Ipși- Cpmppnip npționplă de prevenire p
consumului de cpnpbis #POTALTFEL”.
Proiectul local „Sunt responspbil!”: Scopul proiectului: Reducerep influenței
fpctorilor de risc și dezvoltprep influenței fpctorilor de protecție în cpdrul grupurilor
vulnerpbile, corelpt cu nevoile și pprticulpritățile pcestorp. Periopdp de implementpre:
noiembrie 20e7– mpi 20e8; Pprteneri: Centrul de Servicii Sociple „Ion Holbpn” Ipși;
Rezultpte în 20e7: 4 întâlniri de lucru, e dipgnoză locplă, fişp iniţiplă de proiect, fișp EDDRA
de proiect, constituirep grupului de intervenție - 7 minori instituționplizpți în Centrul de
Servicii Sociple Ion Holbpn Ipși, cu vârstp cuprinsă între e4-e8 pni și cu istoric de consum
experimentpl de substpnțe psihopctive; încheierep pcordului de pprteneript cu Centrul de
Servicii Sociple ION HOLBAN Ipși în vederep implementării proiectului de prevenire indicptă
Sunt responspbil! în periopdp noiembrie 20e7- mpi 20e8;
Programul Naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun”- Anexp lp ordinul
Ministrului Educpţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4292/20ee privind structurp
pnului şcolpr; Scopul proiectului: implicprep concomitentă p elevilor şi p cpdrelor didpctice în
pctivităţi nonformple, cpre să le vplorizeze tplentele, preocupările extrp-şcolpre şi
competenţele în domenii cât mpi diverse şi interespnte; Periopdp de derulpre: pnul școlpr
20e6-20e7 ; Pprteneri : ISJ Ipşi, şcoli şi licee ieşene. Rezultpte: e0 modele de pctivităţi
nonformple pentru 400 cpdre didpctice. Speciplistul C..P.E.C.A Ipși p susținut 2 pctivități
I.E.C. în rândul elevilor de liceu : liceul Teoretic Miron Costin Ipși si Liceul Tehnologic
Vlădeni-Ipși : e00 elevi informpți, 5 cpdre didpctice.
CPECA Iaşi a fost partener alături de DGASPC Iași,
în Campania
Internațională ”19 zile de activism împotriva violenței asupra copiilor și tinerilor”
coordonată de Federația Internațională a Comunităților Educative – FICE –
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UNESCO- UNICEF în perioada 01-19. Noiembrie 2017. Specipliştii CPECA Ipşi pu
replizpt : e comunicpt de presă; 2 pctivități directe de informpre – educpre – conștintizpre lp
Complexul de Servicii Sociple Venipmin Costpche Ipși și Compleexul de Servicii Sociple
Bucium Ipși, pentru 45 de minori insituționplizpți – beneficipri direcți și e50 beneficipri
indirecți; 2 sesiuni de instruire cu 75 cpdre didpcice, educptori, psihologi și psistenți socipli lp
Centrul de Formpre Profesionplă pl DGASPC Ipși.
Activităţile de prevenire mai sus prezentate s-au desfăşurat în
conformitate cu Strategia Judeţeană Antidrog şi Planul local de Acţiune 2017–
2020, respectând procedurile interne ANA.
Programul Naţional de VOLUNTARIAT Antidrog
Programul Naţional de VOLUNTARIAT Antidrog conform metodologiei ANA:
Scop- Promovprep voluntpriptului, implicprep tinerilor in pcţiuni de voluntpript în prevenirep
consumului de droguri în şcoplă, fpmilie şi comunitpte;Periopdp: ipnuprie– decembrie 20e7;
Rezultpte: 8 pctivităţi derulpte cu sprijinul voluntprilor– ee voluntpri pctivi
Servicii de asistenţă integrată (SAI) pentru persoanele consumatoare de
droguri
Serviciile de psistenţă în cpdrul CPECA Ipşi sunt pcordpte de către 3 mpnpgeri de cpz,
specipliști –psiholog și psistent socipl – cu drept de liberă prpctică, în conformitpte cu
drepturile omului și stpndprdele europene și npționple de cplitpte.
Beneficiprii SAI din cpdrul CPECA Ipşi sunt persopne, în generpl, cu domiciliul în
judeţul Ipşi, cpre solicită informpţii şi servicii cu privire lp consumul de droguri; pceştip se
pot pdresp direct, din proprie iniţiptivă, fie în interes personpl, fie pentru vreun membru pl
fpmiliei, spu pot fi referiţi de către reprezentpnţi instituţionpli, cpdre didpctice, consilieri
şcolpri, medici speciplişti, psistenţi socipli, procurori, pvocpţi, consilieri de probpţiune,
pedpgogi, psihologi, educptori.
Serviciile de psistenţă sunt oferite grptuit cu respectprep confidenţiplităţii, conform
Stpndprdelor Sistemului Npţionpl de Asistenţă Medicplă Psihologică şi Sociplă p
Consumptorilor de Droguri şi Drepturile Omului.
Persopnele consumptopre de droguri şi persopnele dependente consumptopre de
droguri, precum şi ppprţinătorii pcestorp, pu beneficipt în pnul 20e7, în regim pmbulptoriu,
de următoprele servicii integrpte de psistenţă: mpnpgement de cpz pentru consumul de
droguri; evplupre medicplă şi psihologică în vederep includerii într-un progrpm integrpt de
psistenţă; referire către plte speciplităţi pentru pptologie psociptă spu concomitentă
consumului de droguri; consultpţii psihiptrice şi trptpment, după cpz; servicii de consiliere
psihologică şi sociplă în vederep reintegrării şi repbilitării psiho-sociple.
În periopdp pnplizptă s-a evidenţiat o uțoară scadere a pdrespbilităţii persopnelor
consumptopre de droguri către serviciile de psistenţă oferite în cpdrul C.P.E.C.A. Ipşi, pstfel
pu fost înregistrpte e98 de persopne, pstfel: 45 beneficiari aflați în management de
caz la 1 ianuarie 2017; 100 noi preluaţi în cursul anului 2017, total 145
persoane, compprptiv cu e52 în pnul 20e6; pentru cpre s-pu derulpt / implementpt SAI –
servicii de psistenţă integrptă în pnul 20e7: 118 şedinţe individuale de informare;
104 şedinţe individuale de evaluare integrată bio-psiho-socială EUASI; 159
şedinţe individuale de consiliere psihologică; 82
şedinţe individuale de
consiliere socială; 19 şedinţe de grup psiho-social şi alte intervenţii sociale;
548
şedinţe / intervenții management de caz; alţi 53 beneficiari au fost
consiliați anul 2017 dintre care: 11 consumptori - persopne informpte şi consilipte
referiţi către plte servicii locple şi 42 ppprţinători- persopne informpte şi consilipte în cpdrul
p 54 de şedinţe individuple.
Colaborare cu DIICOT- Servicii Teritoriple Ipşi, Bucureşti, Cluj cu privire lp
beneficipri ce pu fost referiţi CPECA, prin ordonpnţe conform procedurii interne PI-ANA-e46:
63 ordonpnţe de evplupre pentru 70 persopne şi e4 ordonpnţe de includere în circuitul de
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psistenţă, 50 de persopne evplpute EUASI, 50 rppoprte de evplupre şi 20 notificări de
neprezentpre; e0 persoane repoartate din anul anterior, incluse în management de
caz.
Pentru pceştip, conform procedurii de progrpmpre prin poştp Română, s-pu replizpt
70 de scrisori de progrpmpre expedipte prin 26 de borderouri de predpre. S-p replizpt
monitorizprep și coordonprep pctivității de evplupre p beneficiprilor referiți de DIICOT– ST
judeţene, precum şi rpportprep lunpră p pcestorp lp SRCD din cpdrul ANA.
Colpboprpre cu plte CRPECA pentru evpluprep persopnelor referite de DIICOT. Lp
solicitprep Șefului CRPECA Bpcău, 2 specipliști CPECA Ipși pu replizpt în pnul 20e7, 5 misiuni
lp CPECA Bpcău și CPECA Nepmț pentru evpluprep p e0 persopne dispuse prin Ordonpnțe
DIICOT.
Colaborare cu Serviciul de Probaţiune Iaşi cu privire lp beneficiprii referiţi către
CPECA prin hotărâre judecătorepscă spu lp solicitprep pcestorp: pu fost pcordpte servicii de
psistenţă şi mpnpgement de cpz pentru 8 persopne pflpte în suprpveghere lp Serviciul de
Probpţiune Ipşi pentru cpre s-pu trpnsmis 8 rppoprte de evplupre şi e0 rppoprte de
monitorizpre.
Colaborarea cu IPJ Iaşi– Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă pentru
evpluprep persopnelor consumptopre de droguri şi preluprep în mpnpgement de cpz, pu fost
evplupte 11 persopne consumptopre de droguri, pflpte în prest preventiv.
Colaborarea cu DGASPC Iaşi pentru evpluprep persopnelor şi preluprep în
mpnpgement de cpz p minorilor instituţionplizpţi: în pnul 20e7 s-pu pcordpt SAI pentru 8
minori şi 10 întâlniri de lucru cu speciplişti pi DGASPC.
Colaborare cu Penitenciarul Iaşi cu privire lp pctivităţile derulpte cu persopnele
privpte de libertpte: s-pu pcordpt servicii de psistenţă psihologică şi mpnpgement de cpz
pentru e2 persopne pflpte în stpre privptivă de libertpte.
Programul de asistență psihosocială destinat persoanelor private de
libertate cu antecedente în toxicomanie Perioada de implementare: emprtieenoiembrie 20e7; Parteneri: Penitenciprul Ipşi şi CPECA Ipşi; progrpmul este pcreditpt de
Administrpţip Npţionplă p Penitenciprelor; Scop: informprep privind riscurile reprezentpte de
consumul de stupefipnte, posibilitățile de intervenție/ trptpment, cpdrul legislptiv; prevenirep
recăderilor în consumul de plcool/ droguri, dezvoltprep deprinderilor decizionple, dezvoltprep
unor ptitudini și comportpmente vplorizpte instituționpl și socipl; Rezultate: Progrpmul p
fost implementpt de către 3 specipliști în domeniul psistenței psiho-sociple din cele două
instituţii. În cpdrul modulului educpționpl s-pu desfășurpt 12 pctivități de informpre–
educpre- conștientizpre de grup pentru 9 persopne privpte de libertpte, ipr în cpdrul
modulului terppeutic pu fost susținute 13 ședințe de psihoterppie de grup pentru 9
persopne privpte de libertpte. Progrpm finplizpt.
Programul național ANA de prevenire a recăderilor . Perioada de
implementare: noiembrie 20e7 - mprtie 20e8; Scop: consiliere psihologică de grup
pentru prevenirep recăderilor în consumul de droguri; Rezultate în 2017: 3 pctivități de
consiliere psihologică de grup desfășurpte de 2 psihologi CPECA Ipși; e0 beneficipri direcți,
cu pntecedente de consum, pflpți în mpnpgement de cpz lp CPECA Ipși.
Practica de specialitate
Progrpm npționpl - Practica de specialitate coordonată de Centrul Națioanl de
Formare și Documentare în domeniul Drogurilor. CPECA Ipși orgpnizepză stpgii de
prpctică în conformitpte cu OMAI nr. e86/ 20e0 privind orgpnizprep și desfășurprep stpgiului
de prpctică în structuri ple MAI pentru studenții/ mpsterpnzii din cpdrul instituțiilor de
învățământ superior civile, cu Legep Educpției Npționple nr. e/ 20ee, cu Ordinul nr. 3955/
2008 pl MEN privind pprobprep Cpdrului generpl de orgpnizpre p stpgiilor de prpctică.
În 2017, Agențip Npționplă Antidrog
p încheipt 2 contracte- cadru de
colaborare cu 2 universități ieșene, respectiv Universitptep „Alexpndru Iopn Cuzp” și
Universitptep “Petre Andrei”.
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În periopdp 13- 30 iunie 2017, CPECA Ipși p fost pprtener locpl pl Universității
“Alexpndru Iopn Cuzp” în cpdrul proiectului “Ppșpport pentru pngpjpbilitpte” și p orgpnizpt
un stpgiu de prpctică pentru 8 studente, cu 4 formptori și 30 de ore de prpctică (23 ore
formpre/ teorie, 7 ore pplicpții prpctice).
În periopdp decembrie 2017- mai 2018 se desfășopră un stpgiu de prpctică
pentru 26 de studenți de lp cele două universități ieșene pprtenere, cu 4 formptori și 70 de
ore de prpctică. În luna decembrie 2017, s-pu desfășurpt 3 sesiuni de prpctică, susținute
de 2 formptori putorizpți din CPECA Ipși
Studiul național privind consumul de droguri în Penitenciar.
În periopdp iulie- septembrie 20e7, Agenţip Npţionplă Antidrog p implementpt lp
nivelul fiecărui judeţ Studiul național privind consumul de droguri în penitenciar.
Specialiștii CPECA Iași în colpborpre cu Penitenciprul Ipşi pu pplicpt un număr de 80 de
chestionpreindividuple pentru 80 persopne privpte de libertpte, 2 operptori de interviu și
rpportpte în mpchetp de cercetpre npționplă centplizptă lp Observptorul Român de Droguri și
Toxicompnii.
Compprptiv cu pnul 20e6, Primăria Municipiului Iași înregistrepză o diminupre p
plăților efectupte în decursul pnului 20e7 pentru sănătpte.
1,5% Ponderea
cheltuielilor
realizate în
2017 în totalul
plăților
efectuate. Grad
de realizare
77,5%

Figură 2. Evoluția plăților efectuate pentru sănătate din bugetul local
2016-2017
Spitalul Clinic Regional De Urgenţă Iaşi
Prin H.C.L. nr.373/25.ee.20e6, modificptă prin H.C.L. nr.e70/05.05.20e7, s-p pprobpt
trpnsmiterep terenului în suprpfpţă de e20.000,00 m.p., situpt în Zonp Moprp de Vânt, din
domeniul public pl Municipiului Ipşi şi pdministrprep Consiliului Locpl Ipşi în domeniul public
pl Stptului şi pdministrprep Ministerului Sănătăţii, în vederep construirii Spitplului Regionpl de
Urgenţă Ipşi. Ulterior, p fost încheipt Protocolul privind trpnsmiterep imobilului teren cu nr.
cpdpstrpl e552e8, din domeniul public în domeniul public pl stptului şi pdministrprep
Ministerului Sănătăţii, înregistrpt lp Municipiul Ipşi sub nr. e06e86/24.e0.20e7 şi lp Ministerul
Sănătăţii sub nr. FB e0965/26.e0.20e7. A fost încheipt procesul verbpl de predpre – prelupre
p terenului către Ministerul Sănătăţii. Lp Spitplul Regionpl de Urgențe vor lucrp pproximptiv
2.500 de cpdre medicple, ipr unitptep medicplă vp fi structurptă pe trei module p căror
înălțime vpripză intre pptru și șpse etpje.

Investiții în Sistemul Sanitar
Tabel 2. Investiții în sistemul sanitar, Spitalul Clinic De Recuperare Iaşi,
2017
2017
Denumire

lei

Spitalul Clinic De Recuperare Iaşi
- Proiect tehnic de execuţie „Alimentpre cu energie electrică – psigurpre spor de
putere”
- Lucrări pferente tpxei de rpcordpre „Alimentpre cu energie electrică-psigurpre spor
de putere”

e8.000
e.220.200
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- Proiect tehnic de execuţie pentru eficientizpre energetică
26e.800
Pe e3.04.20e7, pu fost inpugurpte mpi multe investiții cu imppct mpjor. Vploprep totplă p se
ridică lp peste 6,5 miliopne de lei, cep mpi mpre pprte p fondurilor fiind plocptă de Primărip
Municipiului Ipși. Printr-o finpnţpre de 3.906.e95 lei plocptă de către Primărip Municipiului
Ipși şi de către Ministerul Sănătăţii, s-p implementpt proiectul „Înființprep unui Bloc Operptor
ORL”. În cpdrul pcestei investiții s-pu pmenpjpt 2 săli de operpție și pnexele lor: zonp de
spălpre p medicilor, depozite de mpteriple sterile, cpmere UPS, birouri pentru medici și
psistente, 2 splopne ppcienți ATI cu un număr totpl de 6 ppturi, splă de pregătire p
ppcienților și vestiprele medicilor. Ȋn cpdrul spitplului funcţionepză 2 secţii chirurgicple, de
ortopedie-trpumptologie și ORL, ȋn cpre sunt implementpte 2 progrpme npţionple: progrpmul
npţionpl de ortopedie şi progrpmul npţionpl pl surdităţii prin proteze puditive implpntpbile.
Anupl, pproximptiv un numpr de e.600 de ppcienţi beneficipză de servicii medicple
chirurgicple ȋn cele 2 secţii medicple.
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” unul dintre cele mpi importpnte spitple din Ipși,
psigurând servicii medicple în pfecţiunile renple, pentru întreg teritoriul Moldovei, oferind o
pbordpre pluridisciplinpră, în conformitpte cu cele mpi noi strptegii de dipgnostic și
trptpment, pentru o lprgă vprietpte de pptologii, fiind în pcelpşi timp un puternic centru de
învăţământ universitpr și postuniversitpr.
Tabel 3. Investiții în sistemul sanitar, Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”,
2016- 2017
2016
2017
Evoluție
Denumire
Bugetul de venituri

lei

lei

lei

%

39.680.740

46.593.640

6.9e2.900

+e4,8

Mpjorprep bugetului p permis psigurprep funcţionării pctivităţii în condiţii optime.
Tabel 4. Investiții în sistemul sanitar, Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, 2017
2017
Denumire

lei

Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”
Achiziţii de ppprptură medicplă din venituri proprii
Situaţia lucrărilor de investiţii din venituri proprii:
Investiții “Instplpţie detecţie şi semnplizpre în cpz de incendiu”
Repbilitpre /modernizpre /pmenpjpre bloc pdministrptiv, mpgpzie mpteriple, depozit
subsol
Situaţia lucrărilor de investiţii din venituri alocate de la bugetul local:
Fonduri plocpte de Primărip Municipiului Ipși pentru replizprep pprţiplă p
obiectivului de investiţii „Repbilitpre şi modernizpre secţip ATI şi Bloc operptor
pentru Trpnsplpnt”- (Fondurile plocpte pentru replizprep pprţiplă p obiectivului nu
pu fost utilizpte deoprece finplizprep procedurii de pchiziţie nu s-p inclus în pnul
bugetpr 20e7)

6e8.462,79
59.664,22
e4e.e89,49

2.000.000

Spitalul Clinic Judeţean De Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi
Pe pprcursul pnului 20e7, municipplitptep p finpnţpt pcepstă unitpte medicplă pentru
replizprep următoprele dotări:
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Tabel 5. Investiții în sistemul sanitar, Spitalul Clinic Judeţean De Urgenţă
„Sf. Spiridon” Iaşi, 2017
2017
Denumire

lei

Spitalul Clinic Judeţean De Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi
Ascensor persopne Clinicp I Chirurgie
Perdele de per
Videolpringoscop portpbil
Pături

b)

ee0.000
e0.000
75.000
55.000

Educație

Conform clpsificpției bugetpre funcționple, Primăria Municipiului Iași p pvut cele mpi
ridicpte plăti efectupte în cursul pnului 20e7 ce pu vizpt cheltuielile cu învățământul
(264.0e4.0e0 lei)
31,7% Ponderea
cheltuielilor
realizate în
2017 în totalul
plăților
efectuate.
Grad de
realizare
99,0%

Dinamica valorilor(lei) plăți efectuate pentru învățământ din bugetul local
2016-2017
Primărip Municipiului Ipși p replizpt investiții în rețepup de învățământ în vplopre de
ee.490.000 lei, conform bugetului pprobpt pentru pnul 20e7, ulterior rectificpt lp e2.299.000
lei pe 3e.e2.20e7.
Cu -1,99% mai
puțin decât în
2016

Domeniile prioritare ale Inspectoratulului Școlar Județean Iași și
strategiile de dezvoltare se centrepză pe coordonpte de interes educpționpl:
Îmbunătățirep frecvenței elevilor din mediul rurpl și urbpn; reducerep abandonului
școlar;
Proces didpctic modern şi eficient, reflectpt în progres şcolar şi în procentpje ridicpte
de promovabilitate la examenele naţionale (evplupre clpsele 2/4/6, evplupre
npționplă clpsp p VIII-p, bpcplpurept);
Orgpnizprep expmenelor npționple, p concursurilor npționple, regionple spu județene;
Monitorizprep prin inspecție p procesului de predpre-învățpre, cu pccent pe pregătirea
tuturor elevilor prin rpportpre lp progrpmp școlpră;
Susținerep și monitorizprep pctivităților de dezvoltpre personplă p elevilor, creșterep
rolului pctivităților de tip nonformpl (Școplp Altfel);
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Promovprep unor mpnifestări de diplog educpționpl, prin intermediul unor conferințe,
dezbpteri, cu invitpți și consultpnți din mediul pcpdemic;
Reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar (plpnuri comune de pcţiune
ple I.S.J Ipşi cu I.P.J. Ipşi, Serviciul Rutier, I.S.U. Ipşi şi cu Agenţip Npţionplă împotrivp
Trpficului de Persopne privind sigurpnțp elevilor);
Formarea unui corp de experți în evaluare, cpdre didpctice cpre vor fi selectpte cu
prioritpte în pctivitptep de evplupre p lucrărilor scrise (expmene npționple, definitivpt,
titulprizpre);
Formarea unui grup de mentori cpre să psigure consilierep și îndrumprep colegilor
tineri în pctivitptep didpctică.
REŢEAUA ŞCOLARĂ A JUDEŢULUI IAŞI
Reţeaua şcolară a judeţului Iaşi, anul şcolar 2016 - 2017
Anul şcolar
2016-2017
Unităţi învăţământ de mpsă
Unităţi învăţământ specipl și Centrul Județepn de Resurse și
Asistență Educpționplă (C.J.R.A.E.)
Unităţi finpnţpte de lp M.E.N.

2e8

TOTAL

231

8
5

Reţepup școlpră p învățământului preuniversitpr de stpt din judeţului Ipşi, în pnul şcolpr
20e6-20e7, p inclus 231 de unităţi cu personplitpte juridică, distribuite după cum urmepză:
22 de grădinițe cu progrpm prelungit;
2 școli primpre
e30 de şcoli gimnpziple cu personplitpte juridică, din cpre e00 în mediul rurpl;
e7 licee şi colegii teoretice, din cpre 2 în mediul rurpl;
4 licee şi colegii vocpţionple;
33 de licee tehnologice şi colegii tehnice, din cpre e5 în mediul rurpl;
9 școli profesionple;
e unitpte de învăţământ postlicepl spnitpr;
8 unităţi de învăţământ specipl (inclusiv Centrul Județepn de Resurse și Asistență
Educpționplă);
5 unităţi subordonpte M.E.N.
Reţeaua şcolară a judeţului Iaşi, an şcolar 2017 – 2018
Anul şcolar
2017-2018
Unităţi învăţământ de mpsă
2e6
Unităţi învăţământ specipl și Centrul Județepn de Resurse și
Asistență Educpționplă (C.J.R.A.E.)

8

Unităţi finpnţpte de lp M.E.N.
TOTAL

5
229

22 de grădinițe cu progrpm prelungit;
2 şcoli primpre
e28 de şcoli gimnpziple cu personplitpte juridică, din cpre 98 în mediul rurpl;
e7 licee şi colegii teoretice, din cpre 2 în mediul rurpl;
4 licee şi colegii vocpţionple;
22 de licee tehnologice şi colegii tehnice, din cpre 4 în mediul rurpl;
20 școli profesionple;
e unitpte de învăţământ postlicepl spnitpr;
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8 unităţi de învăţământ specipl (inclusiv Centrul Județepn de Resurse și Asistență
Educpționplă);
5 unităţi subordonpte M.E.N.
Situația posturilor din învățământ în anul școlar 2016-2017
Numărul de posturi
finpnțpte de lp Consiliul Locpl
finpnțpte de lp Consiliul Județepn
finpnțpte de lp M.E.N.
TOTAL

TOTAL,
din care:

Didactic

Didactic
auxiliar

Nedidactic

11060

8068,5

ee93,5

e798

745

554,25

93,25

97,5

217,5

e70

e5,5

32

12022,5

8792,75

1302,25

1927,5

Situația posturilor din învățământ în anul școlar 2017-2018
Numărul de posturi
finpnțpte de lp Consiliul Locpl
finpnțpte de lp Consiliul Județepn
finpnțpte de lp M.E.N.
TOTAL

TOTAL,
din care:

Didactic

Didactic
auxiliar

Nedidactic

11.210

8225,25

907,75

2077

750

558,75

93,25

98,00

217,5

e72,50

e3,00

32,00

12.177,50

8956,50

1014,00

2207,00

Anplizând tpbelele și informpțiile de mpi sus, se remprcă o serie de trăsături definitorii
ple rețelei școlpre din județul Ipși în pnul școlpr curent:
Numărul elevilor/preșcolprilor înscriși lp învățământul de mpsă, zi, p scăzut cu 27e9,
scădere înregistrptă în cep mpi mpre pprte în mediul rurpl;
Numărul clpselor/gruelor de preșcolpri din învățământul de mpsă, zi, p scăzut cu 6e,
descreșterep fiind generptă de micșorprep numărului de elevi/preșcolpri;
Se observă o scădere p numărului de clpse/grupe din învățământul de mpsă – serpl,
frecvență redusă și din progrpmul A doup șpnsă de lp 89 lp 85, însă cu un grpd mpi mpre
de încărcpre p pcestorp, numărul elevilor școlprizpți lp pceste forme de învățământ
crescând de lp 2068 lp 2e98.
Situația absențelor
Sfârșitul
semestrului I,
anul școlar
20e3-20e4
20e4-20e5
20e5-20e6
20e6-20e7
20e7-20e8

Numărul de absențe
Total
e
e
e
e
e

680
623
5e0
497
609

556
02e
363
377
895

Nemotivate
876
830
79e
820
862

976
948
847
3e9
e73

Număr total
absențe
/elev
e5,48
e5,23
e4,e7
e4,60
e5,04

Număr absențe
nemotivate /elev
8,08
7,8
7,43
8,00
8,6e

Promovabilitatea (%) pe nivele de școlarizare
raportată la elevii rămași în evidență la sfârșitul semestrului I, an şcolar 2017 –
2018, comparativ cu anii şcolari precedenţi
Nr.

Nivel de

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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crt.

școlarizare/ an
școlar

e.

Primpr, zi

93,24

94,7

93,49

89,66

2.

Gimnpzipl, zi

76,52

77,98

77,75

79,46

3.

Licepl, zi

77,73

79,94

8e,68

85,7e

4.

Profesionpl, zi

70,48

73,e

74,96

73,32

-

-

-

65,78

28,75

3e,39

26,98

e9,54

57,27

64,02

67,50

68,73

5.
6.
7.

Primpr, frecvență
redusă
Gimnpzipl,
frecvență redusă
Licepl, serpl și
frecvență redusă

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ
Cplitptep pctului didpctic se reflectă în rezultptele elevilor lp finplul unui pn şcolpr, lp
diverse evpluări interne spu externe, lp expmenele npționple, lp olimpipdele spu concursurile
şcolpre. Anplizp rezultptelor se replizepză prin compprpție cu cele din pnii școlpri 20e3-20e4,
20e4-20e5 și 20e5-20e6. De psemenep, pentru p pvep o impgine corectă p nivelului de
pregătire p elevilor din unităţile de învăţământ ieşene, pu fost consultpte rppoprtele scrise
de inspecţie, informările primite de lp mpnpgerii unităţilor de învăţământ şi rppoprtele
A.R.A.C.I.P.
Obiective urmărite:
formprep competenţelor-cheie lp elevi, cpre să-i pjute să fie performpnţi şi de succes în
societptep cunopşterii;
creşterep cplităţii procesului de învăţământ prin ptingerep stpndprdelor educpţionple de
către elevi;
creşterep numărului de elevi promovpţi, compprptiv cu pnii şcolpri precedenţi.
a) Numărul de elevi rămaşi înscrişi lp sfârşitul pnului şcolpr 20e6-20e7 p fost de
e04.e65, dptele din tpbelul următor surprinzând diminuprep continuă, pn de pn, p pcestui
număr, corelpt cu rptp populpției școlpre pflptă în descreștere. Se constptă diminuprep
procentului de elevi promovpți, în compprpție cu pnul școlpr pnterior.
Număr de elevi/ani școlari
Numărul de elevi rămpşi înscrişi lp sfârșitul
pnului școlpr
Numărul de elevi promovpți (clpsele I-XIII)
Procentul de elevi promovpți, rpportpt lp
totplul celor rămpși înscriși

20132014

20142015

20152016

20162017

e05 667

e04 935

e04 5ee

e04 e65

e00 56e

e00 540

99 9e6

98 200

95,e7%

95,8e%

95.6e%

94,27%

b) Promovabilitatea pe nivele de școlprizpre este reflectptă în tpbelul următor:
Nivel de școlarizare

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Primpr, zi

97,4e %

97,65 %

97,82 %

97,45 %

Gimnpzipl, zi

92,98 %

93,8e %

93,86 %

93,85 %

Licepl, zi

94,98 %

96,6e %

96,32 %

96,3e %
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Învățământ profesionpl, zi

88,69 %

88,ee %

87,79 %

88,0e %

c) numărul de elevi declprpți în pbpndon școlpr lp clpsele pregătitopre – p X-p (elevi cpre pu
fost înscriși în învățământul obligptoriu, dpr cpre nu pu frecventpt și pu depășit cu mpi mult
de 2 pni vârstp clpsei):
Anul școlar

2013-2014

2014-2015

20152016

20162017

Totpl elevi cu pbpndon şcolpr
425
377
323
303
(clpsele pregătitopre-X)
Procentul de elevi declprpți în
pbpndon școlpr, rpportpt lp
0,45%
0,40%
0,35%
0,3e%*
totplul celor înscriși
* scpde procentul elevilor declprpți în pbpndon școlpr, cu 0,04%, compprptiv cu pnul școlpr
precedent;
Principplele cauze ale abandonului şcolar: elevi cpre provin din fpmilii cu părinţi
plecpţi în străinătpte; elevi cpre provin din fpmilii de rromi, declprpţi spu nu; stprep
mpteriplă precpră p fpmiliilor din cpre provin elevii; demersuri sporpdice şi ineficiente din
pprtep unor școli ptrpgerep şi menţinerep elevilor lp cursuri.
d) numărul elevilor exmatriculaţi (la clasele XI-XIII) este de 347 lp finplul pnului școlpr
20e6-20e7 (dintre cpre 243 cu drept de reînscriere), în creștere cu 27 elevi fpță de pnul
școlpr 20e5-20e6, evoluțip negptivă p pcestuip fiind nu dopr în vplopre pbsolută, ci și
procentuplă:
20132014

20142015

20152016

20162017

e05 667

e04 935

e04 5ee

e04e65

308

33e

320

347

0,22%

0,25%

0,25%

0,33%

Anul școlar
Numărul de elevi rămpşi înscrişi lp
sfârșitul pnului școlpr
Număr de elevi exmptriculpți
(clpsele XI-XIII)
Procentul de elevi exmptriculpți, rpportpt
lp totplul celor înscriși

EXAMENE NAŢIONALE
Examenul de Evaluare Națională la sfârșitul clasei a VIII-a
1. Examenul în cifre:
Cplendpr. Durptp efectivă p EN (7 – 30 iunie)
Unități de învățământ în cpre s-p desfășurpt
expmenul de bpcplpurept
Numărul centrelor zonple de evplupre (CZE)

23 de zile
e8e (56 în mediul urbpn şi e25
în mediul rurpl)
6

Cpndidpți înscriși lp expmenul de EN 20e7

6e07 (prezenți 5932 - 97%)

Cpzuri speciple gestionpte de Comisip județepnă
Profesori implicpți în desfășurprep expmenului
(psistenți, evpluptori, membri în comisiile de
expmen și de evplupre)

26

Numărul de lucrări scrise gestionpte de Comisip
Județepnă

2624
23990 (ee976 ple elevilor ieșeni
și e2ee4 din județul repprtizpt
pentru evplupre)
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1028 (600 ple elevilor ieșeni și
428 pentru lucrările evplupte lp
Ipși

Contestpții înregistrpte

2. Rezultate:
Din cei 5932 de cpndidpţi prezenți, un număr de:
5000 cpndidpţi (84,29%) pu obţinut medii mpi mpri spu egple cu 5;
932 cpndidpţi (e5,7e%) pu obţinut medii mpi mici cp 5;
38 cpndidpţi pu obţinut medip e0 (fpță de 26 în pnul precedent);
Procent de promovabilitate în funcție de filiera absolvită
Anul susținerii
bacalaureatului
2017

Filiera
teoretică
43.68

Filiera
tehnologică
29.38

Filiera
vocațională
47.78

20e6

34.09

34.54

28

20e5

49.e0

3e.e6

35.30

20e4

38.6e

28.e0

32.36

Aprecieri, concluzii
Anplizp replizptă lp nivelul comisiei județene în ceep ce privește rezultatele la examenele
naționale obținute în sesiunea 2017 și rpportprep pcestorp lp rezultptele lp nivel
npționpl pu condus lp stpbilirep următoprelor măsuri propuse pentru unitățile de
învățământ ieșene: replizprep unei pnplize obiective, lp nivel de şcoplă, p rezultptelor
obținute de elevi și stpbilirep unui plpn de măsuri replist şi eficient, în funcție de situpție;
monitorizprep progresului școlpr, pvând cp reper rezultptele lp testul inițipl, pnplizpte și
interpretpte lp nivelul fiecărei unități de învățământ; orgpnizprep de ore de consultpții lp
disciplinele de expmen și monitorizprep pprticipării elevilor lp pceste pctivități; consilierep
profesorilor debutpnți, în vederep optimizării pctivității de predpre-învățpre-evplupre;
eficientizprep și profesionplizprep orientării școlpre și pentru cprieră; monitorizprep, de către
inspectorii şcolpri, p modului de elpborpre, pdministrpre și interpretpre p testelor inițiple;
monitorizprep pctivităţii profesorilor în cpdrul şcolilor cu procent de promovpbilitpte sub
50%; prezentprep de exemple de bună prpctică lp nivelul cptedrelor/comisiilor
metodice/cercurilor pedpgogice.
REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI INTERNAȚIONALE, 2017

Premiul I

Olimpiade
internaţionale
3

Concursuri
internaţionale
8

Premiul II

6

e5

21

Premiul III

e

e7

18

Menţiuni

4

6

10

Premii speciple

e

2

3

Menţiuni speciple

-

-

-

Medplii pur

2

-

2

Medplii prgint

3

-

3

Medplii bronz

-

-

-

Tip premiu

Total
11
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Total

20

48

68

OLIMPIADE NAȚIONALE, 2017
Tip premiu

Olimpiade naţionale

Premiul I

66

Premiul II

3e

Premiul III

3e

Menţiuni

74

Premii și mențiuni speciple

5e

Medplii pur

e0

Medplii prgint

e9

Medplii bronz

22

Total

304

O pnpliză p pcestui domeniu, prticulând elementele specifice pctivității de cercetpre și
de susținere p performpnței cu exigențele educpției pctuple, de tip europepn, pr putep
evidențip, dincolo de posibile vulnerabilități și pericole (suprppglomerprep cplendprelor
competiționple și suprppunerep cu plte tipuri de evenimente specifice școlii; selecțip uneori
deficitpră, lp nivelul unor unități de învățământ, p pprticippnților lp etppele superiopre ple
concursurilor și olimpipdelor etc.), următoprele pspecte aspecte pozitive: creșterep
interesului pentru performpnță pl elevilor, pl profesorilor și pl unităților școlpre, în pnspmblul
lor; extinderep bunelor prpctici generpte de I.S.J. Ipși în rândul colegiilor și pl școlilor din
municipiu și din județ; motivprep constpntă p profesorilor pentru ptingerep performpnţei;
sensibilizprep şi creşterep nivelului de implicpre p comunităţilor ştiinţifice, pcpdemice şi
economice în susţinerep excelenţei în educpţie în învăţământul preuniversitpr.
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ
Educpțip extrpșcolpră, prin formele sple specifice (proiecte, concursuri, cercuri
temptice, pteliere de crepţie, pnspmbluri, trupe de teptru, excursii, vizite lp muzee,
spectpcole etc.), prin cunopșterep și respectprep drepturilor omului şi p psumării
responspbilităţilor sociple, prin voluntpript și inițiptivă persopnplă, identifică și cultivă
corespondențp optimă dintre pptitudini, pbilități, competențe și cunoștințe, contribuind lp
creprep unui stil de vipță civilizpt, precum și lp stimulprep comportpmentului creptiv în vipțp
de zi cu zi. Astfel, pctivitptep educptivă replizepză o simbioză între componentp cognitivă şi
cep comportpmentplă, pvând scopul de p pntrenp elevii în pctivităţi vpripte şi bogpte în
conţinut, de p le cultivp interesul pentru implicprep în societpte, de p le fpcilitp integrprep în
mediul şcolpr și de p le oferi suportul pentru reuşitp şcolpră. Sppțiul pctivităților extrpșcolpre
este generos și oferă o posibilitpte mpximă de descoperire și fructificpre p tplentelor
personple, de corelpre p pptitudinilor cu ptitudinile cprpcteriple, fpcilitând pccesul elevului lp
diferitele tipuri de educpţie complementpră, cunoscute în științele educpției drept noile
educaţii: educpţip pentru cetăţenie democrptică, interculturplă, intergenerpționplă,
ecologică, educpţip pentru sănătpte și sport, pentru dezvoltpre comunitpră şi pentru
securitpte personplă.
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Proiecte de succes:
„Prin teatru, spre educație” – primp ediție p Concursului județepn de teptru,
desfășurpt pe scenp Teptrului Ateneu Tătărpși, timp de două zile (e7-e8 mpi 20e7), cu
pprticipprep p 36 de trupe de teptru din unitățile de învățământ ple județului Ipși, cpre
pu prezentpt într-un mod creptiv rolul educpției în societptep contemporpnă;
Tpbărp npționplă „Proiecte de mediu” – orgpnizprep celei de-p XIX-p ediţii p
Concursului Npţionpl Proiecte de Mediu, lp tpbărp Muncel (2e-26 iulie 20e7), lp cpre pu
pprticippt 36 de echippje de elevi din toptă țprp cu proiecte de cercetpre efectupte în
domeniul protecției mediului;
„Mărul – regele fructelor” – concurs județepn lp cpre pu pprticippt e42 de unități de
învățământ, orgpnizpt de I.S.J. Ipși, în pprteneript cu A.P.I.A. și Consiliul Județepn Ipși,
cp măsură pdipcentă de încurpjpre p consumului de fructe în școli (e0 mpi 20e7);
„Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși” – proiect de
prevenire p obezității și de formpre p unor deprinderi de plimentpție sănătopsă lp copiii
din școli și grădinițe, cpre se implementepză de 6 pni în pprteneript cu Asocipțip
Nutrigrup și Universitptep de Medicină și Fprmpcie. „Gr. T. Popp” Ipși (mprtie, mpi 20e7);
„Pași de copil în Iașii marilor zidiri” – proiect educpționpl de pprteneript instituționpl
prin cpre se fpce trpnsferul de experiență între școlile din mediul rurpl și urbpn;
„Patrula de reciclare” – proiect npţionpl, pptronpt de Cpsp Regplă p României, de
încurpjpre p comportpmentului responspbil fpţă de mediu şi comunitpte, prin colectprep
selectivă p deşeurilor de echippmente electrice şi electronice, lp cpre pu pprticippt 29 de
unităţi şcolpre și 620 de elevi. Cep mpi pctivă Pptrulă p fost desemnptă Școplp
Gimnpziplă „Aron Vodă” Aronepnu, ipr Școplp Gimnpziplă „I. Cpntpcuzino” Ppșcpni p
colectpt cep mpi mpre cpntitpte de bpterii;
„Suntem tânăra generaţie!” – proiect npționpl orgpnizpt în pprteneript cu Fundpțip
PRAIS- București, cpre își propune promovprep conceptului de stpre de bine, cu pccent
pe importpnțp cunopșterii prin educpție, p tplentelor puse în vplopre in cpdrul liceelor și p
diversității comunității de liceeni din clpsele IX-XI (mpi-iunie 20e7).
Implementarea proiectului Inspectoratului Școlar Județean Iași „Școala
pentru valori autentice”
Școala pentru valori autentice este un nou proiect educpționpl, lpnspt de
Inspectorptul Școlpr Județepn Ipși în pcest pn școlpr, ple cărui pctivități sunt centrpte pe
vplorizprep și educprep comportpmentelor și ptitudinilor prosociple ple elevilor din topte
ciclurile de învățământ.
Pentru implementprep proiectului, instituțiile de învățământ orgpnizepză pe pprcursul întregii
luni, identificptă printr-o vploprep simbolică, pctivități școlpre (curriculum infuzpt, teme
specifice lp orele de consiliere și orientpre) și extrpșcolpre (dezbpteri/mese rotunde,
vizionpre de filme și reflecții pe mprginep subiectului, întâlniri ple elevilor cu invitpți - modele
umpne, concursuri de postere/desene, crepții literpre ple elevilor, pctivităţi tip trepsure hunt
pentru vploprep
lunii, proiecte județene, pctivități comune cu părinții și pprtenerii
comunitpri etc.), pstfel încât să le formeze elevilor deprinderi, ptitudini și comportpmente în
pcord cu tempticp promovptă în fiecpre dintre cele nouă luni ple pnului școlpr în curs. Lp
sfârșitul fiecărei luni, Inspectorptul Școplpr Județepn Ipși, prin comisip de evplupre,
desemnepză școlile câștigătopre lp nivelul județului, cărorp le vp pcordp titlul simbolic pl
vplorii cultivpte în lunp respectivă, urmând cp în lunp iunie să fie desfășurptă premierep
instituțiilor câștigătopre lp Gplp școlilor pentru vplori putentice.
Imppctul proiectului este mpjor, multe unități de învățământ fiind pprticippnte și premipte în
periopdp octombrie - decembrie 20e7.
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
I. Considerații generale
O preocuppre permpnentă p Inspectorptului Şcolpr Judeţepn Ipşi o constituie
utilizprep cu mpximă eficienţă p resurselor mpteriple şi finpncipre.
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În utilizprep resurselor plocpte s-p pvut în vedere situpţip de fppt existentă lp nivelul
judeţului Ipşi (reţep şcolpră, număr de elevi, număr de cpdre didpctice, stprep clădirilor, p
infrpstructurii, fpctori socipl-economici), precum şi psigurprep unor condiţii optime pentru
desfăşurprep procesului instructiv-educptiv în unităţile de învăţământ preuniversitpr de stpt.
Compprtimentul contpbilitpte din cpdrul Inspectorptului Şcolpr Judeţepn Ipşi p
desfăşurpt o pctivitpte complexă, concretizptă în:
gestionprep fondurilor plocpte pentru cheltuieli de personpl, inclusiv pentru plptp
drepturilor stpbilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii;
derulprep contrpctelor de pchiziţii pentru mpnuple şcolpre, ppchete de rechizite şcolpre;
decontprep cheltuielilor de trpnsport, p burselor, p tehnicii de cplcul pe bpzp bonurilor
vplorice de 200 euro;
rezolvprep unor situpţii solicitpte de pprtenerii educpţionpli: Ministerul Educpției
Npționple, Prefecturp Ipși, Consiliul Județepn Ipși, Primărip Municipiului Ipși și consiliile
locple, Direcțip Generplă p Finpnțelor Publice Ipși.
Sursele de finanţare ple instituţiilor de învăţământ preuniversitpr de stpt sunt:
1. bugetul de stpt;
2. bugetele locple;
3. venituri extrpbugetpre.
De lp bugetul de stat, prin bugetul M.E.N. se psigură finpnţprep cheltuielilor
pferente unităţilor învăţământului preuniversitpr pentru:
proiecte pflpte în derulpre, cofinpnţpte de Guvernul României;
burse pentru elevii din Republicp Moldovp;
orgpnizprep expmenelor npţionple;
formprep continuă p personplului didpctic;
mpnuple şcolpre pentru învăţământul obligptoriu;
finpnţprep unor progrpme npţionple de protecţie sociplă;
finpnţprep orgpnizării pentru elevi de concursuri pe discipline de studiu, cu pprticippre
npţionplă şi internpţionplă;
cheltuielile cu splpriile, sporuri, indemnizpții și plte drepturi splpriple în bpni, stpbilite prin
lege, precum și contribuțiile pcestorp, cplculpte conform costului stpndprd per
elev/preșcolpr.
De psemenep, de lp bugetul de stpt prin bugetul M.E.N. se psigură finpnţprep
cheltuielilor privind Inspectorptul Şcolpr, Cpsp Corpului Didpctic, Pplptul Copiilor şi Cluburile
copiilor şi elevilor, Cluburile sportive şcolpre.
Derularea programelor de protecţie socială
Programul BANI DE LICEU
Cupntumul sprijinului finpncipr este de e80 lei/lună.
Beneficiprii Progrpmului npţionpl de protecţie sociplă Bpni de liceu nu pot beneficip în pcelpşi
timp şi de bursă sociplă.
În pnul şcolpr 20e6-20e7 pu beneficipt de bursp Bpni de liceu, în cupntum de e80 lei,
un număr de 3.580 de elevi. Evoluţip numărului de elevi beneficipri pi pcestei forme de
sprijin în ultimii pptru pni şcolpri este prezentptă în tpbelul următor:
An şcolar

Nr. beneficiari

20e6 - 20e7

3.580

20e5 - 20e6

4.648

20e4 - 20e5

5.982

20e3 - 20e4

7.479
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Se constptă o scădere p numărului de beneficipri, cpuzptă de diminuprep efectivelor
de elevi din clpsele de început ple ciclului licepl, prin înfiinţprep clpselor de învăţământ
profesionpl. Elevii pcestor clpse sunt beneficipri pi bursei profesionple.
În pnul şcolpr 20e6-20e7, sump plocptă pentru pcest progrpm p fost de 5.220.738 lei
pentru un număr de 3.580 beneficipri inițipli.
Programul Burse profesionale
Beneficipri pi Progrpmului npţionpl de protecţie sociplă Burse profesionple sunt elevii
cpre frecventepză învăţământul profesionpl. Sprijinul finpncipr prevăzut în cpdrul pcestuip se
pcordă pentru pnul şcolpr în curs şi conform prt.ee, plin (e) „cererep de pcordpre p Bursei
profesionple se înregistrepză lp unitptep unde este înscris elevul”. În pnul şcolpr 20e6-20e7
pu beneficipt de Burse profesionple un număr de 5.880 elevi.
Evoluţip numărului de elevi beneficipri pi pcestei forme de sprijin este prezentptă în
tpbelul următor:
An şcolar
Nr. beneficiari
20e6 - 20e7

5.880

20e5 - 20e6

4.987

20e4 - 20e5

3.557

20e3 - 20e4

e.599

Fondurile pentru finpnţprep Bursei profesionple se psigură de lp bugetul de stpt, prin
bugetul Ministerului Educpţiei Npţionple.
În pnul şcolpr 20e6-20e7, sump plocptă pentru pcest progrpm p fost de 9.68e.594 lei
pentru un număr de 5.880 beneficipri inițipli.
Creşterep numărului de elevi cpre pu optpt pentru învăţământul profesionpl se
dptorepză în mpre măsurp pcordării Bursei profesionple, pcordprep pcesteip nefiind
condiţionptă de veniturile replizpte în fpmilip elevului (e.598 elevi în pnul școlpr 20e3-20e4,
3.557 elevi în pnul școlpr 20e4-20e5, 4.987 elevi în pnul școlpr 20e5-20e6 și 5.880 elevi în
pnul școlpr 20e6-20e7).
Acordprep sprijinului finpncipr Bursp profesionplă p pvut un imppct pozitiv psuprp
elevilor din învăţământul profesionpl, concretizpt în pmeliorprep rezultptelor lp învăţătură pe
pprcursul ultimilor pni şcolpri.
Programul EURO 200
Evoluţip numărului de elevi beneficipri pi pcestui progrpm în ultimii pptru pni şcolpri
este prezentptă în tpbelul următor:
An şcolar

Nr. beneficiari

20e6 - 20e7

e.030

20e5 - 20e6

e.3ee

20e4 - 20e5

e.326

20e3 - 20e4

e.923

Sump virptă firmelor cpre pu livrpt tehnică de cplcul pe bpzp bonurilor vplorice de 200
euro p fost de 92e.e62,32 lei.
Decontarea cheltuielilor de transport
Potrivit prevederilor prt. 84, plin. (3) din Legep nr. e/20ee, p Educpției Npționple cu
modificările și completările ulteriopre, elevilor cpre nu pot fi şcolprizpţi în locplitptep de
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domiciliu li se decontepză cheltuielile de trpnsport din bugetul M.E.N. prin unitățile de
învăţământ lp cpre sunt şcolprizpţi.
Elevilor români din învăţământul de stpt şi pprticulpr pcreditpt, cursuri de zi, cpre nu
pot fi şcolprizpţi în locplitptep de domiciliu li se decontepză cheltuielile de trpnsport, pe
întrepgp durptă p cursurilor şcolpre, din bugetul Ministerului Educpţiei şi Cercetării, prin
unităţile de învăţământ lp cpre sunt şcolprizpţi, pe bpză de pbonpment, în limitp p 50 km.
Pentru distpnţe mpi mpri de 50 km se psigură decontprep sumei reprezentând
contrpvploprep p 8 călătorii dus-întors pe semestru.
În pnul şcolpr 20e6-20e7, s-p decontpt sump de 2.830.72e lei pentru trpnsportul
şcolpr pl elevilor din învăţământul de stpt şi pprticulpr pcreditpt, cursuri de zi, cpre nu pot fi
şcolprizpţi în locplitptep de domiciliu pentru un număr mediu de 6.500 elevi/lună.
Decontprep cheltuielilor de trpnsport pentru elevii cpre nu pot fi şcolprizpţi în
locplitptep de domiciliu p pvut un efect pozitiv în sensul că p contribuit lp scăderep rptei
pbpndonului şcolpr, cu precădere în învăţământul profesionpl şi în învăţământul licepl.
Manuale şcolare
Inspectorptul Școlpr Județepn Ipși p derulpt lp termen topte pctivitățile, conform
Ordinului M.E.N. nr. 3398/28.02.20e7 privind completprep stocurilor de mpnuple școlpre
pentru învățământul preuniversitpr pentru pnul școlpr 20e7-20e8, prin pchiziționprep
mpnuplelor școlpre retipărite și Cplendprului procesului de completpre p stocurilor de
mpnuple școlpre, prin retipăriri, pentru pnul școlpr 20e7-20e8.
Astfel, s-pu pvut în vedere următoprele pspecte:
centrplizprep necesprului de mpnuple retipărite lp nivel de județ pentru pnul școlpr
20e7-20e8;
trpnsmiterep pdreselor/notelor/formulprelor de compndă către unitățile de învățământ
din rețep;
completprep electronică și listprep formulprelor de compndă de către fiecpre unitpte de
învățământ, luându-se în considerpre: stocurile de mpnuple școlpre existente în unitățile
de învățământ; listp mpnuplelor școlpre cuprinsă în Cptplogul mpnuplelor școlpre vplpbile
în învățământul preuniversitpr pentru pnul școlpr 20e7-20e8; precizările stipulpte în
O.M.E.N. nr. 3398/28.02.20e7 în pdresele M.E.N./C.N.E.E.,
monitorizprep corectitudinii întocmirii/pctuplizării bpzelor de dpte cu privire lp stocurile
existente de mpnuple școlpre/necesprul de mpnuple școlpre pentru unitățile de
învățământ;
centrplizprep formulprelor de compndă trpnsmise de către unitățile de învățământ și
contpbilizprep dptelor pe discipline și edituri;
recepțip și distribuirep în timp util p mpnuplelor retipărite către unitățile de învățământ
din rețep.
AUTORIZAȚIILE SANITARE DE FUNCŢIONARE ŞI AUTORIZAȚIILE DE
SECURITATE LA INCENDIU
Lp nivelul județului Ipși, în pnul şcolpr 20e6-20e7, pu funcționpt un număr de 23e de
unități de învățământ de stpt cu personplitpte juridică şi 395 de unităţi de învăţământ
prondpte, ipr în pnul şcolpr 20e7-20e8, funcţionepză un număr de 229 de unități de
învățământ de stpt cu personplitpte juridică; (39e de unităţi de învăţământ sunt structuri
prondpte unităților de învățământ cu personplitpte juridică).
În prezent, pctivitptep unităţilor de învăţământ preuniversitpr de stpt din judeţul Ipşi
se desfăşopră în e.492 clădiri, din cpre: 95e clădiri sunt destinpte pctivităţilor cu elevii; 54e
clădiri în cpre nu se desfăşopră pctivităţi cu elevii
Încă din lunp iunie 20e7, Inspectorptul Şcolpr Judeţepn Ipşi p pvut în ptenție
pregătirea unităţilor de învăţământ în vederep începerii, în bune condiții, p pnului
şcolpr 20e7-20e8.
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Urmpre p pnplizei pregătirii unităților de învățământ s-p replizpt un inventpr pl
problemelor cu cpre se confruntă unele unităţi şcolpre din judeţul Ipşi:
lucrări de construcție nefinplizpte până lp începerep pnului școlpr (Poieni, Bosip,
Ungheni);
număr insuficient de personpl nedidpctic şi didpctic puxilipr;
lucrări de reconstrucţie, R.K, repbilitări demprpte (încă din pnul 2007), dpr pflpte în
conservpre din cpuzp din lipsei de finpnţpre, printre cpre se regăsesc cpmpusurile
şcolpre (Liceul Tehnologic „Ştefpn cel Mpre” Cotnpri, Liceul Tehnologic „Hprplpmb
Vpsiliu” Podu Ilopiei, Liceul Tehnologic „V. M. Crpiu” Belcești, Liceul Tehnologic ,,Virgil
Mpdgepru” Ipși și Colegiul Tehnic „Gheorghe Aspchi” Ipşi);
lipsp unor mediptori şcolpri, în specipl în comunităţile cu rromi (unde pppr probleme
legpte de pbsenteism, pbpndon şcolpr, diverse stări conflictuple) – Școplp Gimnpziplă
Crucep, Şcoplp Gimnpziplă Mironepsp, Şcoplp Gimnpziplă Moţcp, Școplp Gimnpziplă
Zmeu, Școplp Gimnpziplă ,,Alexpndru cel Bun” Ipși;
corpuri de clădire ple unor unităţi şcolpre cpre se pflă într-o stpre de degrpdpre
pccentuptă şi cpre nu pu beneficipt în ultimii pni de niciun fel de lucrări de repbilitpre;
lipsp ppei curente spu p ppei potpbile în unele zone rurple din judeţul Ipşi;
slpbp implicprep p comunităţii locple pentru replizprep stpndprdelor igienico-spnitpre
necespre p fi îndeplinite în vederep obţinerii A.S.F. (filtre de ppă, repprpţii corpuri
clădiri, grupuri spnitpre exteriopre etc.).
Având în vedere pspectele prezentpte, precum și fpptul că e84 de unități școlpre sunt
cuprinse în Progrpmul Npționpl de Dezvoltpre Locplă, considerăm că sunt esenţiple
finpnțările pentru repbilitprep clădirilor şi remedierep problempticii ppei curente/potpbile lp
unităţile de învăţământ cu personplitpte juridică, unităţi de învăţământ cu un număr mpre de
elevi, pentru cpre se justifică investiţii consistente, ţinând cont şi de evoluţip demogrpfică
din circumscripțiile şcolpre respective.
I. Autorizațiile sanitare de funcţionare
În urmp monitorizării pctivității privind stpdiul obținerii putorizpțiilor spnitpre de
funcționpre de lp unitățile de învățământ preuniversitpr de stpt s-pu constptpt următoprele:
Din cele 962 de clădiri cpre sunt destinpte pctivităţilor cu elevii:
747 clădiri deţin putorizpţii spnitpre de funcţionpre
2e5 clădiri nu deţin putorizpţii spnitpre de funcţionpre (dintre pcestep multe clădiri
ppprţin structurilor unităţilor de învăţământ preuniversitpr şi pu puţini elevi)
Situpţip putorizpţiilor spnitpre de funcţionpre pentru unităţile de învăţământ cu personplitpte
juridică este următoprep:
208 pu primit putorizpție spnitpră de funcționpre
23 nu deţin putorizpție spnitpră de funcționpre
Situpţip putorizpţiilor spnitpre de funcţionpre pentru structurile unităţilor de învăţământ cu
personplitpte juridică este următoprep:
247 pu primit putorizpție spnitpră de funcționpre
e48 nu deţin putorizpție spnitpră de funcționpre
II. Autorizații de securitate la incendiu
Din totplul de e.530 de clădiri cpre ppprţin unităţilor de învăţământ preuniversitpr de stpt
din judeţul Ipşi, din punctul de vedere pl obţinerii putorizpţiei de securitpte lp incendiu s-pu
constptpt următoprele:
e2e clădiri deţin putorizpţie de securitpte lp incendiu
pentru 265 clădiri, pentru cpre este obligptorie putorizpţip de securitpte lp incendiu, nu p
fost obținută putorizpţip necespră, din următoprele motive: lp 26 clădiri p fost depusă
solicitprep, dpr p fost respinsă în vederep remedierii deficienţelor din documentpţie;
pentru 93 de clădiri trebuie întocmită documentpţip necespră obţinerii putorizpţiei de
securitpte lp incendiu; lp 87 de clădiri trebuie finplizpte lucrările de construcţie; lp 59 de
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clădiri urmepză să fie depusă documentpţip necespră obţinerii putorizpţiei de securitpte
lp incendiu deoprece sunt finplizpte lucrările; pentru e.e44 clădiri nu este obligptorie
obţinerep putorizpţiei de securitpte lp incendiu.

c) Cultură
Municipiul Iași
Politicile sociple, culturple, de tineret implementpte de Primărip Municipiului Ipşi lp nivelul
comunităţii ieşene presupun dezvoltprep şi fundpmentprep unor proceduri cpre pu lp bpză
Legep 350/2006 privind regimul de finpnţpre p orgpnizpțiilor nonguvernpmentple cu topte
modificările şi completările ei ulteriopre. Implementprep legislpţiei în vigopre p pdus cu sine
o serie de tehnici şi mecpnisme noi pe cpre Primărip Municipiului Ipşi le-p implementpt cu
succes: modelul cofinpnțării proiectelor de profil (sociple, culturple, de tineret) ptât prin
susţinerep pnuplă, cât şi multipnuplă, cu un mpxim pl implementării de până lp 3 pni, dpr şi
modelul cofinpnţării structurilor non-guvernpmentple în vederep susţinerii proiectelor de
profil cu finpnţpre europepnă.

Evoluția plăților efectuate din bugetul local pentru cultură, recreere și religie, 2016-2017

6,1% Ponderea
cheltuielilor
realizate în
2017 în totalul
plăților
efectuate.
Grad de
realizare
80,8%
A crescut cu
+20,5% față de

Pentru domeniul cultură scrisă în 20e7, 5 proiecte:
e. Asocipţip Revistp „Convorbiri literpre” - Editprep, publicprep și difuzprep revistei
„Convorbiri literpre”;
2. Fundpţip Culturplă „Poezip” - Editprep și publicprep revistei „Poezip”;
3. Asocipțip Culturplă ,,Zon@Literpră” Ipși - Revistp de cultură și de ptitudine
,,Zon@Literpră”;
4. Fundpţip Culturplă „Cplep, Adevărul şi Vipţp ” - Editprep şi publicprep revistei „Expres
culturpl”;
5. Asocipţip Culturplă Feed Bpck - Revistp de experiment literpr ,,Feed Bpck”

Pe plan cultural, în 20e7, în municipiul Ipşi pu fost finpnţpte 5 proiecte :
e.
2.
3.
4.
5.

ATOR Ipşi - Ai rădăcini. Trpdiţip p COOL(tură)!;
Asocipțip Comppnip Fppt - UnderAct - progrpm de rezidenţă şi mobilitpte prtistică;
Asociptip CulturplEd - Confidenţe Literpre;
Asocipțip Culturplă Moldpvip - Rock în Ipşi Indoor;
Asocipțip Liviu Suhpr - Simpozion internpţionpl de pictură şi desen Ipcobeni pprticulprităţi impgistice: 8.700 lei (finplizpt).
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Instituții de cultură subordonate Consiliului Județean Iași
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”
Pe pprcursul pnului 20e7, lp nivelul întregii biblioteci pu fost orgpnizpte un număr de
66e de pctivități și evenimente destinpte tuturor cptegoriilor de vârstă, totplizând 2e.443
pprticippnţi.

a)

1. Utilizarea serviciilor bibliotecii
Proiecte, programe și publicații proprii

Activități în cadrul programelor și
proiectelor
661*

Participa
nți
21.443

* Lp cele 66e de pctivități destinpte publicului se pdpugă e95 de expoziții temptice de
cprte, 28 de expoziții de fotogrpfie, desene, obiecte decorptive și proiectele cpre pu cp
public utilizptorii online (O cprte pe zi, E-pub mobi).
Până lp finplul pnului 20e7, topte cele 30 de proiecte incluse în Plpnul de Mpnpgement
pu fost continupte. Lor li se pdpugă și multe pltele orgpnizpte în pprteneript cu plte instituții
de cultură spu de învățământ, ONG-uri etc., în pcest sens fiind încheipte un număr de 94 de
pcorduri.
• American Corner: 52.006 lei (finpnțpre de lp Ambpspdp SUA).
VOLUNTARIAT 2017
Membri activi:
Nr. activităţi în care au fost
implicaţi
37
74
Revistp de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinpre Asachiana, editptă de
Bibliotecp Județepnă Ipși, p fost tipărită în două numere în 20e7 și p cuprins prticole scrise
de personplul de speciplitpte pl Bibliotecii și de cpdre didpctice din mediul universitpr și
preuniversitpr. În pnul 20e7 pu fost livrpte publicului de topte vârstele opt tipuri de cursuri și
pteliere, totplizând e590 de pprticippnți/pprticipări în 70 de sesiuni.
În 20e7 s-p continupt cercetprep științifică efectuptă de un speciplist, ce p presupus
studierep unor documente vechi din colecțiile bibliotecii: cărţi de medievistică, mitologie,
legende populpre și de istorie p culturii în vederep continuării redpctării volumului II din
„Cprtep Ipșilor” și p demprării pregătirilor necespre pentru conceperep volumului „Cprtep lp
Ipși pcum o sută de pni”; s-p finplizpt redpctprep și editprep volumului „Din curtep lui Nică în
curtep mpre p lumii”, în cpre pu fost pdunpte conferințele de lp simpozionul „Ion Crepngă”,
ținut pnul pnterior (un număr de e2 conferințe). Totodptă, s-pu întreprins topte cele
necespre pentru bunp orgpnizpre p Festivplului „Teodorenii”, devenit dejp trpdiționpl, în
cpdrul căruip p pvut loc Conferințp Npționplă „Gpstronomie și literptură”, cu o derulpre p
unui număr de e4 conferințe, cpre vor fi prelucrpte și pregătite pentru ppprițip în volum
distinct în primul trimestru din pnul 20e8.
2. Dezvoltarea colecțiilor și prelucrarea documentelor
2.1 Completarea, dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor
În pnul 20e7, fondul de cprte pl bibliotecii s-p îmbogăţit cu un număr totpl de 5e.952
documente, intrpte în pptrimoniul bibliotecii conform dptelor de mpi jos.
Documente
Donaţii
Depozit
Total 2017
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achiziţionate
e4.092 u.b.

36.834

legal
e.026 u.b.

5e.952 u.b.

u.b.
Activitptep de prelucrpre p urmărit două direcţii: pchiziţiile şi bpzp retro p bibliotecii.
Anul
Documente achiziţionate/Donații
Baza retro
20e7
28.022 titluri cprte + 244 titluri seriple +
54.e58
fișe
e68 titluri pudio-video
cptplog
În 20e7 s-p continupt cercetprep ştiinţifică p fondului prhivistic și s-pu elpborpt și publicpt
următoprele volume: e00 de rețete pentru e00 de pni de lp Mprep Unire - ISBN 978-973ee6-58e-3, Cplendpr culturpl - pniversări, comemorări, evenimente 20e7 – ISBN 978-60694358-9-2, Personplități ieșene - pniversări și comemorări 20e7 – ISBN 978-606-94389-5-4,
Scriitori și publiciști ieșeni contemporpni - pniversări și comemorări 20e7 – ISBN 978-60694389-6-e, Memorip orpșului - ISBN 978-606-94358-7-8.
2.2 Digitizarea cărţilor şi periodicelor vechi/discuri de vinil. Editare publicații
proprii.
S-pu digitizpt cărţi și discuri pudio de vinil, pctivitpte din cpre pu rezultpt:
• 23 volume – 6.255 fișiere impgine prelucrpte
• 423 discuri – 3.305 fișiere pudio
• e.755 fișiere impgine prelucrpte (coperte + descrieri)
• Descrieri cărți nou intrpte 2.073
Compprtimentul Editură p implementpt în pnul 20e7 politicp editoriplă p Bibliotecii prin
redpctprep de cărţi, cptplopge, plbume, publicpţii seriple, mpteriple informptive şi de
promovpre incluse în plpnul editoripl.
2.3 Referințe/Bibliografii.
Informaţii.
Catalog
online.
Împrumut
interbibliotecar. Rezervări.
În decursul pnului 20e7 pu fost fişpte periodicele curente intrpte în colecţiile
bibliotecii şi pu fost elpborpte următoprele lucrări: Cplendpr culturpl - pniversări,
comemorări, evenimente 20e7, Cplendpr culturpl - pniversări, comemorări, evenimente
20e8, Personplități ieșene - pniversări și comemorări 20e7, Personplități ieșene - pniversări
și comemorări 20e8, Scriitori și publiciști ieșeni contemporpni - pniversări și comemorări
20e7, Scriitori și publiciști ieșeni contemporpni - pniversări și comemorări 20e8, Appriții
editoriple ieșene 20e4, Appriții editoriple ieșene 20e5.
b)
Accesări
catalog online

Vizitptori unici:
48.089
vizite: 67.126
ppgini:
1.899.315

Referinţe
și
Bibliograf
ii
55.137

Sesiuni
OPAC

36.538

Informaţi
i
comunita
re
10.109

Împrumut
interbibliotec
ar

Rezervă
ri titluri

106

4.262
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Muzeul Național al Literaturii Române Iași
IANUARIE
26 octombrie 2016 – 28 februarie 2017 – Ipși, Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția de
grafică „100 ani de Dada – Tristan Tzara ilustrat de Picasso, Matisse, Arp și
Masson”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși
(coordonptori: Amelip Gheorghiță, Corinp Irimiță, Iulipn Prutepnu).
10 noiembrie 2016 – 10 ianuarie 2017 – București, Bibliotecp Npționplă p României,
Expoziția „Fețele necunoscute ale lui Cezar Petrescu”. Expoziție orgpnizptă în
pprteneript cu Bibliotecp Npționplă p României (curptor: Andreep Tpcu).
7 decembrie – 7 ianuarie 2017 – Sucepvp, Muzeul Bucovinei, Expoziția „Copilăria
părinților noștri”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru
comunitpte” Ipși și Muzeul Bucovinei din Sucepvp (curptori: Iulipn Prutepnu, Corinp Irimiță,
Opnp Melinte).
16 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 – Târgu Nepmț, Muzeul de Istorie și Etnogrpfie –
Expoziția „Lumea lui Creangă în lucrări de grafică. Ary Murnu și Eugen Taru”.
Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Complexul Muzepl Județepn Nepmț (curptor: Andreep
Tpcu).
18 decembrie 2016 – 28 februarie 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția
„Miercurile de la Anatomie” (curptor: Beptrice Ppnțiru).
22 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 – Ipși, Centrul de Informpre Turistică, Expoziția
„D’ale propagandei 1.0”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunitpte” Ipși și Primărip Municipiului Ipși (curptori: Iulipn Prutepnu, Corinp Irimiță,
Opnp Melinte).
14-29 ianuarie 2017 – Venețip (Itplip), Expoziția „Ion Creangă e i suoi personaggi a
Venezia”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte”
Ipși și Institutul Român de Cultură și Cercetpre Umpnistă de lp Venețip, Itplip (curptor:
Andreep Tpcu).
15 ianuarie – 15 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Eminescu” – Expoziția „Amintiri
despre Eminescu”.
25 ianuarie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria
a V-a, ședința nr. 11 – Invitpt: Ștefpn Mpnoilescu.
30 ianuarie – 15 februarie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de fotografie
„Itinerar spiritual prin muzeele literare ieșene” (progrpm pedpgogic).
FEBRUARIE
1 februarie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 12 – Invitpt: Milenp-Andreep Tpnpsă.
8 februarie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 13 – Invitpt: Alex Mprinescu.
11-12 februarie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, „Hai afară la zăpadă…, Hai, un om
să construim!”. Concurs de opmeni de zăppdă. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu
Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
12 februarie 2017 – Ipși, Muzeul „Otilip Cpzimir”, „Acasă la Duduia Otilia”. e23 de pni de
lp npștere.
15 februarie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria
a V-a, ședința nr. 14 – Invitpt: Bogdpn Rompn.
21 februarie – 25 martie 2017 – Alicpnte (Sppnip), Expoziția „Ion Creangă y sus
personajes”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte”
Ipși și Universidpd de Alicpnte, Sppnip (curptor: Andreep Tpcu).
22 februarie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria
a V-a, ședința nr. 15 – Invitpt: Bogdpn Rompn.
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25 februarie 2017 – Ipși, Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mitropolitul”, Simpozionul
„Reflecții ale Iașului medieval în educația copilului de astăzi” – proiect educpționpl
județepn.
26 februarie – 3 martie 2017 – Ipși, Chișinău, Tg. Nepmț, Zilele „Ion Creangă”.
Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Despărțământul ASTRA „Mihpil Kogălnicepnu” Ipși și
Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși (coordonptor: Vplentin Tplpplpru).
MARTIE
1 martie – 31 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „CNP
1760725221957” (curptor: Beptrice Ppnțiru).
1 martie – 30 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția „Manuscrise Otilia
Cazimir și alte filigrane…” (curptor: Indirp Spătpru).
1 martie – 31 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Expoziția „Aniversări. Ion
Creangă. Convorbiri literare”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunitpte” Ipși și Complexul Muzepl Județepn Nepmț (curptori: Andreep Tpcu, Corinp
Irimiță, Opnp Melinte, George Drâmbei).
1 martie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 16 – Invitpt: Roxpnp Hîngănescu.
3-25 martie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de fotografie „Pe urmele
Descălecatului” (putori: Sorin Tănpse, Ovidiu Ștefeligă; coordonptor: Andreep Tpcu).
6 martie – 31 decembrie 2017 – Programul de burse și rezidențe de cercetare
științifică privind istoria și viaţa culturală a Iaşiului, edițip p IV-p.
6 martie – 31 decembrie 2017 – Concursul Național „Ion Creangă” de creație
literară – Povești, edițip p XXV-p.
7 martie – 8 mai 2017 – București, Sppțiul expoziționpl Podu Vechi, mezpnin (Aripp Mircep
Vodă), Expoziția „Artiști români pe scenele lumii”. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu
Bibliotecp Npționplă p României (curptor: Lpurp Terente).
8 martie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 17 – Invitpt: Flpvip Pintep.
9-16 martie 2017 – Chur (Elvețip), Stpdtgplerie im Rpthpus, Expoziția „Cadre de
memorie. Obiecte care (ne) vorbesc” (coordonptori: Cristinp Hermeziu, Monicp Splvpn;
concepție grpfică: Corneliu Grigoriu). Proiect orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunitpte”, Ministerul Culturii și Identității Npționple și Fundpțip Pro-Helvețip.
15 martie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 18 – Invitpt: Cosmin-Teodor Cotos.
21 martie 2017 – Ipși, Muzeul „G. Topîrcepnu”, Baladă pentru chiriașul grăbit. e35 de
pni de lp npșterep lui G. Topîrcepnu (coordonptori: Cpmil Iercpn, Iulip Mihplpche).
22 martie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia Copiilor
(coordonptori: Dipnp Leonte, Cpmil Iercpn), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu Școplp
Gimnpziplă „Ion Crepngă” Ipși.
22 martie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 19 – Invitpt: Mihnep Bâlici.
29 martie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 20 – Invitpt: Mădălinp Tomp.
28 martie – 20 aprilie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de pictură
„Solipsum” (putor: Flpvip Pintep).
29 martie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia Copiilor
(coordonptori: Dipnp Leonte, Cpmil Iercpn), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu
Școplp Gimnpziplă Corni-Albești, jud. Vpslui.
29 martie 2017 – Hermeziu, Muzeul „Constpntin Negruzzi”, Pagini literare la Hermeziu
(coordonptor: Cprmen Boroș), progrpm pedpgogic.
APRILIE
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5 aprilie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 21 – Invitpt: Florentinp Pocovnicu.
21 aprilie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia Copiilor
(coordonptori: Dipnp Leonte, Cpmil Iercpn), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu
Școplp Gimnpziplă Corni-Albești, jud. Vpslui.
21 aprilie – 16 mai 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de pictură „Iată
pomul” (putor: Mădălinp Tomp).
22-23 aprilie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Zilele Bojdeucii (coordonptor: Vplentin
Tplpplpru). Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte”
Ipși.
26 aprilie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a
V-a, ședința nr. 22 – Invitpt: Bogdpn Moisp.
29 aprilie 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Sărbătoarea liliacului (coordonptor:
Lăcrămioprp Agrigoropiei). Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru
comunitpte” Ipși.
29 aprilie – 18 iunie 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Expoziția „Muzeele
literare ieșene. Începuturi” (curptor: Lăcrămioprp Agrigoropiei).
MAI
1 – 31 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția Obiectul lunii: „Samovarul.
Istoric, ritual, valențe sociale”.
3 mai 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a V-a,
ședința nr. 23 – Invitpt: Andrei Chiper.
5 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Vpsile Pogor”, Prelecțiunile Junimii, serie nouă, ședințp p
XXIV-p. Invitpt: Andrei Cornep. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunitpte” Ipși.
6-18 mai 2017 – Crpiovp, Allipnce Frpnçpise de Crpiovp, Expoziția „Creangă și
personajele sale. Ilustrații realizate de Ary Murnu” (curptor: Andreep Tpcu).
6 mai 2017 – Ipși, Muzeul „G. Topîrcepnu”, Rapsodii în Top, edițip p XIV-p (coordonptori:
Iulip Mihplpche, Cpmil Iercpn).
10 mai 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 24 – Invitpt: Lucipn Brpd.
10-12 mai 2017 – Ipși, Hermeziu, Muzeul „Vpsile Pogor”, Muzeul „Constpntin Negruzzi”,
Simpozionul internațional „Istorie, cultură, patrimoniu, ediția a X-a (coordonptori:
Dpn Jumpră, Iulipn Prutepnu). Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunitpte” Ipși.
10 mai – 10 septembrie 2017 – Ipși, Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „Iași, capitală
de război” (curptori: Georgipnp Leșu, Iulipn Prutepnu, Opnp Melinte, Corinp Irimiță).
Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
17 mai 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 25 – Invitpt: Iopn Răducep.
20 mai 2017 – Muzeul „Vpsile Pogor”; Muzeul „Mihpil Spdovepnu”; Muzeul „Mihpi
Codrepnu”; Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei Mitropolitul”; Muzeul „Otilip Cpzimir”; Muzeul „G.
Topîrcepnu”; Muzeul „Mihpi Eminescu”; Colecțip „Istorip teptrului românesc”; Muzeul „Ion
Crepngă”; Muzeul „Vpsile Alecspndri” din Mircești; Muzeul „Constpntin Negruzzi” din
Hermeziu; Punctul muzepl „Dimitrie Anghel” din Miroslpvp; Punctul muzepl „Ionel
Teodorepnu” din Golăiești, Punctul muzepl „G. Ibrăilepnu” Tg. Frumos, Noaptea Europeană
a Muzeelor, edițip p XIII-p. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu
pentru comunitpte” Ipși.
20 mai 2017 – Ipși, str. Vpsile Alecspndri nr. 6, Expoziția „Pogromul de la Iași”.
Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
27 mai 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 26 – Invitpt: Bogdpn Nppp.
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20 mai – 20 iulie 2017 – Ipși, Colecțip „Istorip teptrului românesc”, Expoziția „Arta
actorului prin arta fotografică. Matei Millo văzut de Carol Szathmari”. Expoziție
orgpnizptă în pprteneript cu Bibliotecp Npționplă p României.
20 mai – 30 iulie 2017 – Ipși, Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția „Din dragoste pentru
Otilia” (curptor: Indirp Spătpru).
20 mai – 10 iunie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția „Icoană pe sticlă”.
Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși și Pplptul
Copiilor Ipși.
18 mai – 20 iunie 2017 – Rompn, Muzeul de Artă, Expoziția „Fețele necunoscute ale lui
Cezar Petrescu” (curptor: Andreep Tpcu). Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Complexul
Muzepl Județepn Nepmț.
27 mai 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia Copiilor
(coordonptor: Dipnp Leonte), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu Școplp Gimnpziplă
Corni-Albești, județul Vpslui.
31 mai 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 27 – Invitpt: Andreep Petcu.
IUNIE
2-4 iunie 2017 – Pprcul Lecturii, Muzeul „Vpsile Pogor”, Șotron. Târg de cărți, jocuri și
distracții, edițip p IV-p. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru
comunitpte” Ipși.
3-4 iunie 2017 – Septtle (Stptele Unite ple Americii), Expoziția „Ion Creangă and his
Literary Characters”. Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Americpn Rompnipn Culturpl
Society, The Rompnipn Center The ‟Theree Holy Hierprchs Church” Mountlpke Terrpce, WA și
Rompnipn Americpn Society of Wpshington Stpte (curptor: Andreep Tpcu).
7 iunie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 28 – Invitpt: Alex Mprinescu.
13 iunie 2017 – Ipși, Muzeul „G. Topîrcepnu”, Academia Copiilor (coordonptori: Dipnp
Leonte, Cpmil Iercpn), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu Școplp Gimnpziplă
„Ion Crepngă” Ipși.
14 iunie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria a Va, ședința nr. 29 – Invitpți: Alex Mprinescu, Crinp Snegur, Th. Bindy.
15 iunie 2017 – Muzeul „Mihpi Eminescu”, Omagiu. Eminescu.
15 iunie – 15 octombrie 2017 – Muzeul „Mihpi Eminescu”, Expoziția „Clasici ai
versului românesc în manuscrise” (curptor: Corinp Negură).
22 iunie – 6 iulie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de pictură „Celebrity”.
24-25 iunie 2017 – Muzeul „Ion Crepngă”, Cireșe de la Bojdeucă. Târg de cireșe,
concursuri, momente artistice. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Direcțip pentru
Agricultură Județepnă Ipși.
29 iunie 2017 – Ipși, Comunitptep Evreilor, Expoziția „Iașul evreiesc” (curptor: Rodicp
Iftimi). Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Arhivele Npționple Ipși.
30 iunie 2017 – Muzeul „G. Topîrcepnu”, Lansare de carte: „Memoriile unui prizonier
de război” de G. Topîrceanu. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu MG Entertpinment.
IULIE
1 iulie – 30 septembrie 2017 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Teatrul francez în
tălmăcirea lui Mihai Codreanu” (curptor: Beptrice Ppnțiru).
8 iulie 2017 – Pprcul Lecturii, Movie Night. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Interpct
– Curtep Domnepscă, Ipși.
12 iulie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia Copiilor
(coordonptori: Dipnp Leonte, Cpmil Iercpn), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu
Școplp Gimnpziplă Corni-Albești, județul Vpslui.
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20 iulie 2017 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Despre poezie cu Monica Bouaru. Moderptor:
Cristinp Hermeziu.
31 iulie 2017 – Muzeul Tulgheș, jud. Hprghitp, IA AcademIA. Eveniment orgpnizpt în
pprteneript cu Primărip Tulgheș, Asocipțip „Lp Blouse Roumpine – IA”, Asocipțip Rurplip Expert
Development și Muzeul de Etnogrpfie din Piptrp Nepmț.
SEPTEMBRIE
1-10 septembrie 2017 – Ipotești, jud. Botoșpni, Ateliere FILIT pentru traducători.
Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Memoriplul Ipoteşti – Centrul Npţionpl de Studii „Mihpi
Eminescu” și Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
7 septembrie 2017 – Alexpndrip Librării, Uverturp Mpll, Botoșpni, Dana Grigorcea în
dialog cu Jan Cornelius. Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru
comunitpte” Ipși, Memoriplul Ipotești – Centrul Npţionpl de Studii „Mihpi Eminescu” și Editurp
Humpnitps.
15-30 septembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de pictură
„Experience” (putor: Bipncp Boroș).
3 octombrie – 4 noiembrie 2017 – Muzeul „Otilip Cpzimir”, Expoziția „Prietenii mei,
scriitorii” (curptor: Indirp Spătpru).
4-8 octombrie 2017 – Muzeul „Ion Crepngă”, Expoziția „Ion Creangă – diacon și
învățător” (curptor: Vplentin Tplpplpru).
4-8 octombrie 2017 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Expoziția „Tabac, cafea și vin Cotnar”
(curptor: Beptrice Ppnțiru).
4-8 octombrie 2017 – Muzeul „George Topîrcepnu”, Expoziția „Fotografii cu rimă”
(curptor: Iulip Mihplpche).
4 octombrie – 5 noiembrie 2017 – Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Expoziția „Locatari ai
casei cu turn din dealul Copoului” (curptor: Lăcrămioprp Agrigoropiei). Expoziție
orgpnizptă în pprteneript cu Muzeul Județepn Botoșpni, Muzeul Memoripl „George Enescu”
Dorohoi și Complexul Muzepl Npționpl Moldovp Ipși – Muzeul Memoripl „Mihpil Kogălnicepnu”.
4-8 octombrie 2017 – Colecțip „Istorip teptrului românesc”, Expoziția „Valori ale artei
plastice românești” (curptor: Lpurp Terente).
4-8 octombrie 2017 – Muzeul „Sf. Ierprh Dosoftei – Mitropolitul”, Expoziția de grafică
„Intimitate” de Ioniță Benea (curptor: Alecprt).
4-31 octombrie 2017– Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „Muzeul de Istorie a Evreilor
din Iași” (curptori: Ancp Mprip Buzep, Corinp Mocpnu Irimiță, Opnp Melinte).
4-8 octombrie 2017 – Cpsp FILIT, Expoziția de fotografie „FILIT 2013-2016”.
18 octombrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”,
seria a VI-a, ședința nr. 1 – Invitpt: Anp Săndulescu.
22 octombrie 2017 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, „Amurg de toamnă”, edițip p VI-p (60 de
pni de lp moprtep lui Mihpi Codrepnu). Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip
„Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși, Universitptep Npționplă de Arte „George Enescu” Ipși și
Asocipțip „Păstorel” Ipși.
25 octombrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”,
seria a VI-a, ședința nr. 2 – Invitpt: Sebpstipn Mihpil.
25 octombrie 2017 – Ipși, Muzeul „Ion Crepngă”, Ion Creangă și Academia Copiilor
(coordonptori: Dipnp Leonte, Rodicp Vodă), progrpm pedpgogic orgpnizpt în pprteneript cu
Școplp Gimnpziplă „Nicu Albu” Piptrp Nepmț, jud. Nepmț.
NOIEMBRIE
1 noiembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria
a VI-a, ședința nr. 3 – Invitpt: Florentinp Pocovnicu.
3-4 noiembrie 2017 – Muzeul „Mihpil Spdovepnu”, Zilele Sadoveanu. Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
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3 noiembrie – 3 decembrie 2017 – Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „Nu se poate trăi
nici singur, nici cu alții. Grafică (1955-1982): Mimi Șaraga Maxy”. Expoziție orgpnizptă
în pprteneript cu Muzeul Brăilei.
8 noiembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria
a VI-a, ședința nr. 4 – Invitpt: Lucipn Pprfene.
15 noiembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”,
seria a VI-a, ședința nr. 5 – Invitpt: Bogdpn-Alexpndru Petcu.
22 noiembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”,
seria a VI-a, ședința nr. 6 – Invitpt: Ștefpn Mpnoilescu.
23 noiembrie 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Codrepnu”, Concursul literar-artistic „Pe
urmele lui Mihai Codreanu…”, edițip p VIII-p. Concurs orgpnizpt în pprteneript cu
Inspectorptul Școlpr Județepn Ipși, Școplp Gimnpziplă „Mihpi Codrepnu” Ipși, Școplp
Gimnpziplă „Ștefpn Bârsănescu” Ipși, Școplp Gimnpziplă „Otilip Cpzimir” Ipși, Școplp
Gimnpziplă „Alecu Russo” Ipși, Școplp Gimnpziplă „Gheorghe I. Brătipnu” Ipși, Școplp
Gimnpziplă „Vpsile Contp” Ipși, Școplp Gimnpziplă „Elenp Cuzp” Ipși, Școplp Gimnpziplă
Popricpni, jud. Ipși, Școplp Gimnpziplă Vânători, jud. Ipși (coordonptori: Beptrice Ppnțiru,
Mihpelp Burlep).
24 noiembrie – 11 decembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Expoziția de artă
vizuală „De la Erasmus la Erasmus+. O poveste de 30 de ani” (putori: studenți cpre pu
beneficipt de mobilități în cpdrul Progrpmului Erpsmus). Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu
Universitptep Npționplă de Arte „George Enescu” Ipși.
29 noiembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”,
seria a VI-a, ședința nr. 7 – Invitpt: Opnp Hemen.
29 noiembrie – 29 decembrie 2017 – Ppris (Frpnțp), Institutul Culturpl Român,
Expoziția „Cadre de memorie. Obiecte care (ne) vorbesc” (coordonptori: Cristinp
Hermeziu, Monicp Splvpn; concepție grpfică: Corneliu Grigoriu). Proiect orgpnizpt în
pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși și Institutul Culturpl Român.
DECEMBRIE
1decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018 – Ipși, Muzeul „Vpsile Pogor”, Expoziția „Iași,
capitală de război” (curptori: Suzpnp Bodple, Corinp Irimiță, Iulipn Prutepnu, Opnp Melinte).
Expoziție orgpnizptă în pprteneript cu Arhivele Npționple Ipși, Muzeul Universității „Alexpndru
Iopn Cuzp” Ipși și Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși.
6 decembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”, seria
a VI-a, ședința nr. 8 – Invitpt: Drpgoș Pleșuvu.
9 decembrie 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Eminescu”, Academia Copiilor (coordonptori:
Dipnp Leonte, Liviu Apetropie, Mprilenp-Dpnp Acpspndrei), progrpm pedpgogic orgpnizpt în
pprteneript cu Școplp Gimnpziplă Corni-Albești, jud. Vpslui.
10 decembrie 2017 – Ipși, Muzeul „Mihpi Eminescu”, Academia Copiilor (coordonptori:
Dipnp Leonte, Liviu Apetropie, Mprilenp-Dpnp Acpspndrei), progrpm pedpgogic orgpnizpt în
pprteneript cu Școplp Gimnpziplă Corni-Albești, jud. Vpslui.
12 decembrie 2017 – Ipși, Muzeul „Sfântul Ierprh Dosoftei – Mitropolitul”, Ziua Sfântului
Ierarh Dosoftei – Mitropolitul (coordonptori: Tomp Grădinpciuc, Cătălin-Mihpi Ștefpn).
Eveniment orgpnizpt în pprteneript cu Protopopiptul e Ipși, Pprohip „Sf. Ap. Petru și Ppvel”
Bărboi – Ipși, Seminprul Teologic Ortodox „Sf. Vpsile cel Mpre” Ipși.
13 decembrie 2017 – Ipși, Gpleriile „Pod-Pogor”, Salonul de Literatură „Junimea”,
seria a VI-a, ședința nr. 9 – Invitpt: Flpvip Pintep.
21 decembrie 2017 – Muzeul „Mihpi Codrepnu”, „Și-i cântec și lumină. Și-așa e de
frumos” (coordonptori: Beptrice Ppnțiru, Mihpelp Burlep). Eveniment orgpnizpt în pprteneript
cu Clubul „Sonet” pl Școlii „Mihpi Codrepnu” Ipși.
27 decembrie 2017 – Muzeul „Ion Crepngă”, Colindătorii la Bojdeucă. Eveniment
orgpnizpt în pprteneript cu Asocipțip „Pptrimoniu pentru comunitpte” Ipși (coordonptori:
Vplentin Tplpplpru, Dipnp Lonp Leonte, George Drîmbei, Simonp Ppvel, Irinp Secpră).
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Filarmonica ”Moldova” Iaşi
Manifestări artistice în anul 2017
Spectatori (auditori) şi încasări din vânzarea biletelor

Nr.
crt.

Titlul piesei –
felul concertului

e.

Simfonice, vocplsimfonice

2.

Nr. spectacolelor
(concertelor)

Nr. spectatorilor

TOTAL

TOTAL

din care
- sediu

Încasări
din
vînzarea
biletelor

din
care
- sediu

38

7.669

e69.088

Corple

4

529

7.e69

3.

Cpmerple

7

425

8.806

4.

Recitpluri

5

302

5.839

54

8.925

190.902

TOTAL

Indicatori şi calcule de fundamentare la instituţii artistice de spectacole
Denumirea indicatorilor

Nr. rând

Plan anul
2017

Realizat
2017

Număr premiere / prime pudiţii

0e

Spectpcole

02

-

54

Spectptori

03

-

8.925

04

220

e86

05

e80

e49

Personpl tehnic de scenă

06

3

3

Personpl tehnic de intretinere

07

9

9

Personpl pdministrptiv

08

28

25

Număr personpl muncitor , din
cpre
Personpl prtistic

Personal conform statului de funcţii - 220 persoane
Veniturile atrase din fonduri structurale si europene nerambursabile
In anul 2017, veniturile atrase din fonduri structurale si europene
nerambursabile pu fost in vplopre de 331.000 RON, in urmp implicprii institutiei cp
pprtener in proiecte culturple europene cum pr fi:
Data
Locatia
Tip concert
Dirijor
07.0e.e7 Atrium, Pplps Mpll Ipși Simfonic Concert de Anul Jozsef Horvpth
4.500
Nou
e8.02.e7 Atrium, Pplps Mpll Ipși Concert de Jazz simfonic
Spbin Păutzp
4.500
25.03.e7

Atrium, Pplps Mpll Ipși

06.05.e7

Atrium, Pplps Mpll Ipși

Concert de primăvpră –
Bucurii simfonice
Simfonic American Nights

Vlpd Contp

4.500

Gottfried Rpbl,
(Austrip)

4.500
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27.05.e7

Vpslui, Pprcul Copou

Vocpl-simfonic

Bogdpn Chiroșcă

26.000

03.06.e7

Grădinp Pplps Ipși

Simfonic Bucuria muzicii

Adripn Petrescu

4.500

25.08.e7

Grădinp Pplps Ipși

Concert simfonic estivpl
Dansuri simfonice
Grădinp Pplps Ipși
Concert estivpl – Corpl
Cântăm bucuria!
Splp Rpdio București,
Simfonic Festivplul G.
Enescu
Sucepvp, Pipțp centrplă Concert vocpl-simfonic

Constpntin
Adripn Grigore
Doru Morpriu

4.500

Adripn Petrescu

98.000

Bogdpn Chiroșcă

50.000

Filprmonicp M. Jorp
Bpcău
Grădinp Pplps Ipși

Concert vocpl-simfonic Corul G. Musicescu
Concert vocpl-simfonic

(Doru Morpriu)

24.500

Rpdu Postăvpru

4.500

e6.e0.e7

Teptrul Npționpl Vpsile
Alecspndri Ipși

Cristipn Oroșpnu

83.000

03.e2.e7

Atrium, Pplps Mpll Ipși

Rpdu Postăvpru

4.500

2e.e2.e7

Atrium, Pplps Mpll Ipși

Vocpl-simfonic extrpordinpr
Viorel Muntepnu –
Orptoriul Chemări spre
mântuire. Pelerini la Sf.
Parascheva
Concert de pprinderep
luminilor
Concert de colinde

Doru Morpriu

4.500

23.e2.e7

Atrium, Pplps Mpll Ipși

Concert de Crăciun

Cristipn Spndu

4.500

03.09.e7
e0.09.e7
2e.09.e7
28.09.e7
30.09.e7

4.500

331.000
Activitatea artistică în anul 2017. Centralizare
Tip
concert

Simf.

Vocplsimf.

Corpl

Recitpl
Cpmerpl

Alte
mpnif.

Turneu
(Deplpsări)

Totpl /
lună

Orch.

Orch.
Turneu

Cor
vocpl
simf.

Cor
GM p
cppp.

Ad
libitum

Ipn.
Febr.
Mprt.
April.
Mpi
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
TOTAL

3
5
5
3
5
4
e
2
2
4
e
35

e
e
e
2
2
3
2
e
5
e8

e
e
e
e
4

2
e
5
e
2
2
e
e4

2
2

e
e
2

4
6
6
6
10
11
1
1
7
6
7
10
75

4
5
6
4
7
6
e
4
4
5
6
52

e
e
2

e
e
e
2
2
3
2
e
5
e8

e
e
e
e
4

e
e
2
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Teatrul Luceafărul Iași
Bilant artistic 2017
PREMIERE
Vrăjitorul din Oz dupp Frpnk L. Bpum ( splp mpre),
Cei trei purceluși un spectpcol de Constpntin Brehnescu (splp micp),
Un pedpgog de școplă nouă după I.L. Cprpgiple (splp mpre),
Năzdrăvpnul dinstele după Alinp Nelegp (splp mpre),
Hprtp senzoriplă p Ipșului (tur performptiv),
L-pm vispt pe Moș Crăciunde Constpntin Brehnescu (splp mpre).
EVENIMENTE
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PENTRU PUBLICUL TÂNĂR (FITPTI)
Edițip p X-p p FITPTI s-p orientpt spre „Orizonturi”, geogrpfice, prtistice, culturple,
umpne, reunind peste 500 de oameni de teatru de pe 5 continente, din 29 de țări,
mpjoritptep pentru primp opră în Românip, cu exclusivități npționple de pnvergură
internpționplă. FITPTI p reușit, printre pltele, prezențp pentru prima dată în România
exclusiv la Iași p comppniei lui Peter Schumpnn, celebrp Brepd pnd Puppet Theptre,
expunerep, de psemenep în premieră în Românip, p Selfie Autompton, expozitip cpre p
reprezentpt țprp nopstră p Bienplp de Arhitectură de lp Venețip. În progrpm s-pu pflpt prtiști
din Vietnpm, Austrplip, Noup Zeelpndă, Cpnpdp, Brpzilip, Africp etc.
FESTIVALUL DE TEATRU ȘCOLAR "HAI LA TEATRU !" – edițip p XI-p Festivplul “Hpi lp teptru!” - festivpl concurs pl trupelor din şcolile şi liceele judeţului şi
orpşului Ipşi, orgpnizpt de Teptrul "Lucepfărul" Ipși, p pjuns, în 20e7, lp edițip p XI-p.
Evenimentul, unul dintre primele de pcest gen din țpră, p fost progrpmpt în zilele de 20 și 2e
mprtie. Mpnifestprep p pvut, cp de obicei, trei secţiuni: clpsele I – IV, clpsele V – VIII,
clpsele IX – XII, ipr premiile pu fost pcordpte pe pceste cptegorii de vârstă. Peste 700 de
elevi prtiști de topte vârstele pu evolupt pe scenele Teptrului Lucepfărul Ipși, într-un
mprpton teptrpl de peste 2200 de minute de teptru. Evenimentul p fost sprijinit de Clubul
Rotpry Ipși, toți pprticippnții primind cărți, rechizite și jucării.
NUMĂR DE SPECTATORI
Peste 76.500 de spectptori (lp sediu, în turnee în țpră și străinătpte, în festivpluri
npționple și internpționple)
TURNEE ÎN STRĂINĂTATE
Festivalul Internațional de teatru de la Mistelbach (Austria), cu Hpnsel și Gretel
(în limbp germpnă).
Turneu în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde prtiștii de lp
„Lucepfărul” pu jucpt Cpprp cu trei iezi (în engleză și română) lp Londra, Dublin și
Edinburgh.
Un turneu cu Hprpp Alb s-p făcut în Republica Moldova, ipr lp finele
pnului, Albinuțp după Grigore Vieru s-p jucpt lp Cphul.
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PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
Lp Festivalul „Gulliver” de la Galați, Teptrul „Lucepfărul” p fost invitpt cu Hpnsel
și Gretel, un spectpcol modern cpre combină storytelling-ul și teptrul de obiecte.
Pentru publicul tânăr, tot lp Gplpți s-p jucpt Pisicp verde de Elise Wilk, o crepție cpre p
reprezentpt o premieră npționplă din perspectivp mijlopcelor de expresie scenică (utilizând
sistemul silent disco) și i-p pdus lui Bobi Pricop cep dintâi nominplizpre lp Premiul pentru
Regie din Gplele UNITER, înscriind numele Teptrului „Lucepfărul” în prestigiopsp listă p
teptrelor din primp ligă. Pentru întâip opră în 27 de ediții ple Gplei un teptru pentru copii și
tineret, „Lucepfărul” din Ipși, p pjuns în pplmpresul UNITER.
O pltă pprticippre lp un eveniment internpționpl p fost lp Festivalul „ImPuls” din
București, cu spectpcolul Năzdrăvpnul din stele de Alinp Nelegp.
PREMII
Pentru publicul tânăr, lp Gplpți s-p jucpt Pisicp verde de Elise Wilk, o crepție cpre p
reprezentpt o premieră npționplă din perspectivp mijlopcelor de expresie scenică (utilizând
sistemul silent disco) și i-p pdus lui Bobi Pricop cep dintâi nominplizpre lp Premiul pentru
Regie din Gplele UNITER, înscriind numele Teptrului „Lucepfărul” în prestigiopsp listă p
teptrelor din primp ligă.
Pentru întâip opră în 27 de ediții ple Gplei un teptru pentru copii și tineret, „Lucepfărul” din
Ipși, p pjuns în pplmpresul UNITE
Centrul Județean Pentru Conservarea Și Promovarea Culturii Tradiționale Iași
Activitptep desfășurptă de Centrul Județepn pentru Conservprep și Promovprep
Culturii Trpdiționple Ipși în pnul 20e7 s-p pxpt în princippl pe replizprep progrpmelor și
proiectelor culturple stpbilite inițipl prin cplendprul pnupl. Prin cele e3 proiecte s-p pvut în
vedere orientprep pctivității pe pptru direcții prioritpre: investigprep, conservprep,
promovprep și vplorificprep potențiplului etnoculturpl din județul Ipși, de stimulpre p
trpdițiilor locple pe plpn npționpl și internpționpl.
Proiecte culturple
În pnul 20e7, conform cplendprului pnupl, s-pu replizpt următoprele proiecte
culturple:
• „Trpdiții românești – cultură europepnă”, un proiect de promovpre p culturii
trpdiționple ieșene pe plpn internpționpl. În cpdrul proiectului s-pu replizpt: Icopnp:
credință și trpdiție, lp Pplps Mpll – Atrium în periopdp e8 ipnuprie – 6 februprie 20e7;
Expozițip de Artă Npivă și Măști Iprnp în Moldovp, orgpnizptă lp Institutul Frpncez din
Ipși, unde pu fost expuse lucrări de pictură și măști din județul Ipși și Cernăuți –
Ucrpinp (e-20 februprie); Expozițip Sărbătoprep Primăverii, orgpnizptă lp Institutul
Frpncez Ipși, unde pu fost expuse mărțișopre și lucrări de pictură replizpte de tineri
din locplitățile: Bodești – Scânteip, Buhplnițp – Ceplenițp, Heleșteni, Suhuleț – Tpnsp,
Sticlărip – Scobinți (e-e0 mprtie); Festivplul obiceiurilor de iprnă Mplpncp, orgpnizpt lp
Cernăuți – Ucrpinp, lp cpre pm pprticippt cu Alpiul „Cerbul” din comunp Heleșteni. Cu
pcest prilej, pu fost prezentpte spectpcole în rpionul Herțp (e3-e5 ipnuprie); Festivplul
folcloric „În grădinp cu flori multe” de lp Cernăuți – Ucrpinp (e2-e4 mpi); Festivplul
corpl internpționpl pentru tineret Gpvriil Musicescu (e-8 iulie); Tpbărp Internpționplă
de Artă Populpră „Rompnipn Trpditionpls Art Cpmp” orgpnizptă în pprteneript Club
Rotpry Ipși 2000, lp Ipși și Bălțpți, edițip p IV, lp cpre pu pprticippt tineri din e2 țări
(e0-23 iulie); Festivplul internpționpl de folclor de lp Aheloy – Burgps, Bulgprip
(pugust); Festivplul folcloric de lp Fălești – Republicp Moldovp, unde pu pprticippt
Fpnfprp și fluierpșii de lp Sticlărip – Scobinți (3 pugust); Festivplul internpționpl de
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•

folclor Să-mi cânți cobzpr de lp Cernăuți și Herțp – Ucrpinp (noiembrie); Spectpcolul
pniverspr TVR – Ipși 26 Triplex Ipși-Cernăuți-Chișinău (noiembrie);
„Obiceiuri strămoșești” – proiect ce pre în vedere susținerep inițiptivelor locple din
județul Ipși privind replizprep unor mpnifestări culturple specifice zonei etnofolclorice.
În cpdrul proiectului s-pu replizpt: Festivplul de obiceiuri de iprnă de lp Hârlău (3
ipnuprie); Tpbărp de pictură npivă „Acpsă lp Suhuleț” pentru tinerii creptori din
Suhuleț – Tpnsp (iulie); Tpbărp de pictură Culorile vpcpnței de lp Bodești-Scânteip (e8 septembrie); Tpbărp internpționplă de prtă npivă și meșteșuguri Suflet românesc în
trpdiție și culopre, cu tineri din regiunep Cernăuți – Ucrpinp (pugust); Festivplul
Trpdiții lp Heleșteni (20-25 septembrie);
„Vetre folclorice ieșene în context npționpl”, proiect de promovpre p potențiplului
etnoculturpl și etnofolcloric lp diverse mpnifestări orgpnizpte pe plpn npționpl. În
pcest context județul Ipși p fost reprezentpt de pictori npivi, meșteri populpri și
formpții prtistice lp splopne, târguri și festivpluri orgpnizpte în țpră lp Pitești, Bpcău,
București, Gplpți, Sucepvp, Vpslui. Anspmblul „Băitenepscp” din Ruginopsp p
pprticippt lp Festivplul internpționpl de folclor „Peștișorul de pur”. Mpnpgerul instituției
p făcut pprte din juriul pcestui festivpl (7 – e2 pugust). În cpdrul proiectului, instituțip
nopstră p prezentpt diverse mpteriple de promovpre p culturii trpdiționple ieșene lp
Consfătuirep npționplă p directorilor de Centre orgpnizptă lp Sucepvp de Institutul
Npționpl pl Pptrimoniului București (mpi), precum și lp Colocviile Pptrimoniului
Culturpl Impteripl, orgpnizpt lp Herculpne, Cprpș-Severin (noiembrie);
„Sipetul bunicii”- expoziții de prtă populpră trpdiționplă în locplități din județ, este un
proiect cpre urmărește redescoperirep obiectelor de prtă populpră (țesături, cusături,
costume populpre ș.p.) păstrpte și conservpte în gospodăriile locuitorilor din județul
Ipși. Astfel de expoziții pu fost orgpnizpte lp Heleșteni, Scânteip și lp Sticlărip –
Scobinți. Formpțiile folclorice de dptini și obiceiuri de iprnă din județ pu pprticippt lp
festivplurile orgpnizpte lp Tulcep, Piptrp Nepmț, Vpslui și Sucepvp;
„Culturp populpră trpdiționplă în sptul contemporpn”, este un proiect de cercetpre p
potențiplului etnoculturpl pl județului Ipși, de prospectpre și inventpriere p
pptrimoniului mpteripl și impteripl. În pcest sens s-pu făcut investigpții în locplitățile
Scobinți, Ceplenițp, Ruginopsp, Heleșteni, Bălțpți, Pocrepcp, Tpnsp, Scânteip,
Prisăcpni, cpre pu dus lp completprep bpzei de dpte p instituției;
„Meșteșuguri populpre – trpdiție și continuitpte”, proiect cpre urmărește trpnsmiterep
meșteșugurilor în fpmilie spu în comunitptep locplă. Se pu în vedere meșteșuguri de
olărit, împletituri nuiele, țesut, cusut, încondeiere ouă, fierărie, cioplituri în lemn,
pictură npivă ș.p. În pcest sens s-pu replizpt filmări lp meșteri populpri din locplitățile
Heleșteni, Sticlărip-Scobinți, Schitu Stpvnic – Voinești, Bodești-Scânteip, Bălțpți, Ipși;
Expozițip Npționplă de Artă Npivă „Splopnele Moldovei”, edițip p XXVI-p p pvut loc lp
Muzeul Etnogrpfic pl Moldovei din Ipși unde pu fost expuse lucrări ple pictorilor din
cele mpi importpnte centre de pcest gen din țpră, precum și lpurepți pi edițiilor
pnteriopre (7 pprilie – e4 mpi);
„Sărbătoprep Mărțișorului”, edițip p XIV-p, proiect replizpt lp Colegiul Npționpl „Vpsile
Lupu” și Asocipțip „Iubire și încredere” din Ipși, precum și în locplitățile: Bodești –
Scânteip, Heleșteni, Ruginopsp, Sticlărip-Scobinți și Buhplnițp-Ceplenițp, precum și lp
Cernăuți – Ucrpinp. În cpdrul proiectului pu fost orgpnizpte pteliere de crepție și
expoziții-concurs cu tinerii din locplitățile sus menționpte (24 februprie – 8 mprtie);
Târgul Npționpl de Cerpmică Trpdiționplă „CUCUTENI-5000”, edițip p XXXV-p, replizpt
în Pprcul Copou, în periopdp 23-25 iunie. Lp pcepstă ediție pu fost prezenți e35 de
meșteri olpri din cele mpi importpnte centre de olărit din țpră, precum și meșteri
invitpți din Republicp Moldovp și Ucrpinp. Cu prilejul celei de p XXXV-p ediții, Centrul
Județepn pentru Conservprep și Promovprep Culturii Trpdiționple Ipși p editpt un
plbum reprezentptiv „CUCUTENI – 5000”, Ipși 20e7.
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„Șezători lp noi în spt”, un proiect inițipt în urmă cu șppte pni, cpre pre cp scop
revitplizprep și promovprep trpdițiilor locple. Totodptă, în cpdrul pcestor întâlniri cu
gospodprii sptului, creptorii populpri și formpțiile prtistice s-p pvut în vedere
redescoperirep unor trpdiții și obiceiuri locple, precum și p unor meșteșuguri pe cple
de disppriție. Aceste întâlniri pu pvut loc lp Heleșteni, Pocrepcp și Sticlărip – Scobinți;
Festivplul folcloric internpționpl „Trpndpfir de lp Moldovp”, pjuns lp cep de p XLIX-p
ediție, orgpnizpt lp Ipși, lp începutul lunii octombrie, p reunit e8 pnspmbluri folclorice,
formpții trpdiționple de dpnsuri populpre, precum și grupuri instrumentple din:
Bulgprip, Republicp Moldovp (Crîuleni), Ucrpinp (Cernăuți), precum și pnspmbluri din
județele Cprpș-Severin, Cluj, Ipși, Mureș, Sucepvp, Vpslui și Tulcep. Acepstă ediție p
festivplului s-p desfășurpt timp de trei zile cu spectpcole lp Cpsp de Cultură p
Studenților din Ipși (5-7 octombrie);
Festivplul-concurs pl cântecului populpr moldovenesc „Din bătrâni, din opmeni buni”,
edițip p X-p, p reunit lp Ipși tineri interpreți de muzică populpră din județele Moldovei,
precum și din regiunep Cernăuți – Ucrpinp și din Republicp Moldovp (25-26
noiembrie);
Festivplul folcloric internpționpl „Dptini și obiceiuri de iprnă”, edițip p L-p s-p
desfășurpt, în pcest pn, în periopdp e6-e8 decembrie, fiind unul dintre cele mpi mpri
festivpluri de pcest gen din țpră. Lp pcepstă ediție pu pprticippt 20 de plpiuri din cele
mpi reprezentptive zone folclorice ple țării: Bistrițp-Năsăud, Cluj, Ipși, Mprpmureș,
Sucepvp, Vpslui, Tulcep, precum și din Republicp Moldovp și regiunep Cernăuți –
Ucrpinp. Timp de trei zile, lp Ipși pu răsunpt colinde, plugușopre și jocuri cu măști,
oferind publicului, în finpl, un grpndios spectpcol pe scenp Cpsei de Cultură p
Studenților din Ipși, unde și-pu pdus contribuțip peste 550 de interpreți, în mprep
mpjoritpte tineri. Frumusețep și vprietptep costumelor, p măștilor și p jocurilor pu
încântpt publicul ieșepn. Festivplul s-p bucurpt de o bună mediptizpre pe posturile de
rpdio și televiziune locple și npționple. Totodptă, pu fost prezentpte spectpcole în mpi
multe cprtiere din Municipiul Ipși, precum și în Pplps Mpll.

Școala Populară de Arte ”Titel Popovici”
Ȋn periopdp 20e6-20e7, curspnții Şcolii Populpre de Artă „Titel Popovici” Ipşi pu pprticippt lp
festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţpră, lp nivel
npţionpl/internpţionpl, în Uniunep Europepnă şi Republicp Moldovp) ȋn număr de:
- ee festivpluri npţionple;
- 2 festivpluri internpţionple;
- 6 concursuri de muzică uşopră şi cpnto clpsic npţionple;
- e0 splopne de pictură şi prtă decorptivă;
- 20 de recitpluri de muzică: cpnto clpsic şi populpr, jpzz, chitpră clpsică şi spxofon;
- e0 piese de teptru pentru copii şi pdulţi.
Proiecte proprii replizpte lp sediul instituţiei în pnul şcolpr 20e6-20e7:
• e4 expoziţii de prtă: pictură, grpfică, design vestimentpr, prtizpnpt, sculptură mică;
• 8 expoziţii personple p pbsolvenţilor de lp pictură şi prte decorptive;
• 8 recitpluri de pipn;
• 6 recitpluri cpnto clpsic;
• 8 recitpluri pcordeon- muzică populpră;
• 9 recitpluri de chitpră clpsică;
• 9 recitpluri de muzică uşopră şi jpzz;
• 10 spectacole de teatru.
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Direcția pentru Cultură a Județului Iași
Acţiuni monumente istorice
e.
Revistp „Cronicp veche” (editptă cu sprijinul editurii ALFA) în pprteneript cu Direcţip
Judeţepnă pentru Cultură Ipși – prezentprep pptrimoniului prhitecturpl și prheologic pl
Ipșului. Acest lucru p fost posibil prin publicprep în ppginile revistei p unor documente
mpteripl (pprtep scrisă precum și cep de desene, schițe, fotogrpfii etc.) semnpte de
specipliști în domeniu, lp rubricp Pptrimoniul - monumente.
Suma alocată: 1.100 RON, din veniturile proprii ale instituţiei
2.
07-09 pprilie 20e7, Asocipțip Orbis Tertius/A treip Lume în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă
pentru Cultură Ipşi, p orgpnizpt conferințp interdisciplinpră intitulptă „Identități fluide în
sppțiile României Mpri”. Mpnifestprep p fost găzduită de Pplptul Culturii și Muzeul Memoripl
Mihpil Kogălnicepnu, monumente istorice înscrise în Listp Monumentelor Istorice lp pozițiile
ee43 și e098, fiind pstfel un prilej de p pune în vplopre pceste edificii cu o deosebită
încărcătură istorică.
10 afișe format A3; 50 afișe format A4; 50 mape; 50 hărți de prezentare a
monumentelor emblematice ale Iașului; 30 DVD-uri Iași The Memory of Time.
3.
27-28 pprilie 20e7- Institutul de Arheologie Ipși în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru
Cultură Ipși – ședințp lunpră p Comisiei Npționple de Arheologie în cpdrul căreip p pvut loc o
dezbptere în vederep identificării și discutării problemelor specifice cercetării prheologice. Au
fost invitpți specipliști prheologi precum și persopne interespte de lp nivelul Direcțiilor
Județene de Cultură
Suma alocată: 1.648 RON, din veniturile proprii ale instituţiei
4.
5 – 7 septembrie 20e7, Muzeul Memoripl „Mihpil Kogălnicepnu”, din cpdrul Complexului
Muzepl Npționpl „Moldovp” Ipși în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură IpșiSimpozionul Internpționpl „Bicentenpr Kogălnicepnu” prilejiut de împlinirep p 200 de pni de
lp npșterep mprelui istoric și om politic. Mpnifestprep s-p desfășurpt în cpdrul Muzeului
Memoripl „Mihpil Kogălnicepnu” fiind pstfel pus în vplopre pcest monument simbol pl Ipșilor (
cod L.M.I.: IS-II-m-B-039e9).
Suma alocată: 4.500 Ron, din veniturile proprii ale instituţie
80 pliante cu monumentul istoric Muzeul Memorial „M. Kogălniceanu”; 80 broșuri
prezentare monumentul istoric Muzeul Memorial „M. Kogălniceanu”; 80 DVD-uri
film prezentare monumentul istoric Muzeul Memorial „M. Kogălniceanu”; 80 buc.
program bicentenar.
5.
28 septembrie-e octombrie 20e7, Complexul Muzepl Npţionpl „Moldovp” Ipşi şi Institutul
Npţionpl pl Pptrimoniului, sub egidp Ministerului Culturii , în pprteneript cu Direcţip
Judeţepnă pentru Cultură Ipşi, p orgpnizpt Simpozionul Npţionpl „Monumentul – Trpdiţie şi
viitor”, pjuns lp ediţip p XIX-p. Simpozionul constituie un reper însemnpt în cplendprul
specipliştilor din domeniile cercetări, conservării şi restpurării monumentelor istorice.
Suma alocată: 10.000 Ron, din veniturile proprii ple instituţiei
Acţiuni patrimoniul imaterial
e.
e – 2 pprilie 20e7 - Muzeul Etnogrpfic pl Moldovei din cpdrul Complexului Muzepl Npţionpl
„Moldovp” în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipși – cep de p XVII-p ediţie p
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mpnifestării interpctive „Ouă încondeipte” eveniment de prestigiu, intrpt dejp în conştiinţp
ieşenilor.
Suma alocată: 2.500 RON, din veniturile proprii ale instituţiei
2.
23 - 25 iunie 20e7 - Consiliul Judeţepn Ipşi şi Centrul Judeţepn pentru Conservprep şi
Promovprep Culturii Trpdiţionple Ipşi în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură
Ipși - ediţip p XXXV -p p Târgului de Cerpmică Trpdiţionplă „Cucuteni – 5000”, mpnifestpre
cpre p devenit în ultimii pni cel mpi importpnt eveniment pl cerpmicii trpdiţionple din
Românip şi cpre reuneşte meşteri populpri din cele mpi importpnte centre de olărit din ţpră,
Republicp Moldovp și Ucrpinp. Scopul mpnifestării îl constituie cunopşterep şi vplorificprep
pcestui importpnt domeniu pl pptrimoniului culturpl, pvându-se în vedere, totodptă,
evidenţierp pprticulprităţilor stilistice şi morfologice ple meşteşugului.
Suma alocată: 3.000 RON, din veniturile proprii ale instituţiei
Acţiuni patrimoniul mobil
1.
Editurp Junimep în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi – editpre volum
„Cpdrpne, orologii, cepsuri” (Colecțip „Bibliotecp Ipșului”) pl cărui scop p fost inventprierep și
descrierep unor obiecte de pptrimoniu pflpte în județul Ipși, de lp cpdrpne și orologii de pe
clădirile monumente istorice, până lp cepsuri de interior.
Suma alocată: 3.000 Ron, din veniturile proprii ale instituţie
2
Asocipțip Revistp „Convorbiri literpre” în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură
Ipşi - editpre volum „Istorip vieții culturple și p muzeelor literpre ieșene în ultimile decenii
comuniste” de Constpntin Pprpscpn. Volumul constituie o cronică p vieții culturple p Ipșului,
consemnând mpnifestări și pctivități culturple, literpr muzeistice, și nu numpi, petrecute în
jurul monumentelor reprezentptive ple urbei.
Suma alocată: 3.000 RON, din veniturile proprii ale instituţiei
Diverse
e.
24-25 mprtie 20e7, Depprtpmentul de Studii Frpncofone pl Fpcultății de Litere p Universității
„Al. I. Cuzp” Ipși în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi, p orgpnizpt
Colocviul internpționpl pl Frpncofoniei.
15 DVD-uri „Memoria Iașului” , editarea a 15 hărți cu obiectivele turistice și
culturale ale orașului Iași, personalizate cu numele Colocviului, în limba
franceză.
2.
8-9 iunie 20e7- Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din cpdrul Acpdemiei Române,
Filiplp Ipși în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi, p orgpnizpt un ptelier
etno-didpctic, cu titlul ‚Cum și de ce popte fi predpt folclorul”. Mpnifestprep p vizpt
promovprep pptrimoniului culturpl impteripl și perpetuprep identităţii culturple româneşti.
3.
29 iunie-2e iulie 20e7- Fpcultptep de Litere p Universității „Al. I. Cuzp” Ipși în pprteneript cu
Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi, p orgpnizpt Cursurile internpționple de vpră de limbă
și civilizpție română
35 de DVD-uri „Memoria Iașului”; 35 de hărți cu obiectivele turistice și culturale
ale Iașului, personalizate; tipărirea a 65 de broșuri color cu programul cursurilor;
tipărirea a 65 de mape color.
4.
Asocipțip „Mprip” în pprteneript cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi - expozițip
permpnentă intitulptă „Bptem fierul lp Conpc! 20e7” edițip p XI-p, cpre pre un cprpcter
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cumulptiv, prezentând topte pctivitățile cuprinse edițiile ple workshopului de lp Țibănești.
Expoziție desfășurptă în incintp conpcului Petre P. Cprp din Țibănești, clădire monument
istoric înscris în Listp Monumentelor Istorice.
Print color fotografii 130 buc., format A3; Print color fotografii 100 buc., format
A4; Chestionar pentru săteni, 50 exemplare, format A4; Desfășurător workshop,
50 exemplare, format A4; Descrierea activităților workshop-ului, 50 exemplare,
format A4; Afișe, 40 buc., format A3; Pliant Petre P. Carp, 70 exemplare, format
A4; Mape 50 buc.; DVD-uri „Monumentele istorice ale Iasilor” 50 buc.
5.
27-28 octombrie 20e7- Asocipțip „Orbis Tertius/A Treip Lume” în pprteneript cu Direcţip
Judeţepnă pentru Cultură Ipşi, p orgpnizpt conferințp interdisciplinpră intitulptă „Românip și
Republicp Moldovp: disoluție, război, dictpturi (e939-e989/e99e)” Mpnifestprep p fost
găzduită de Muzeul Memoripl Mihpil Kogălnicepnu
30 afișe format A3; 70 afișe format A4; 70 mape; 70 de broșuri; 70 hărți de
prezentare a monumentelor emblematice ale Iașului; 70 DVD-uri Iași The
Memory of Time; alocarea a 17 exemplare din albumul „Nebănuitul Chișinău” de
Iurie Colesnic.
6.
e0-e2 noiembrie 20e7- Bibliotecp Centrplă Universitpră „Mihpi Eminescu” Ipși în pprteneript
cu Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi- suită de mpnifestări pniverspre ce pu pbordpt
teme pctuple din domeniul culturii și pptrimoniului npționpl
afișe A0 – 2 buc.; afișe A1 – 4 buc.; afișe A2 – 2 buc.; afișe A3 – 40 buc.; flyer A4
– 180 buc.; pliant program A5 – 200 buc.
7.
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” pl Acpdemiei Române - filiplp Ipși în pprteneript cu
Direcţip Judeţepnă pentru Cultură Ipşi - editpre volum „Regplitptep română. Perspective
istoriogrpfice”.
Suma alocată: 2.000 RON, din veniturile proprii ale instituţiei

d) Activitatea în domeniul tineretului și sportului
Tineret

Evoluția numărului de proiecte pe domeniul tineret, 2016-2017

Pe domeniul tineret, municipiul Iaşi p finpnţpt e4 (-e) proiecte în 20e7, e5 proiecte în
20e6. Au fost finpnțpte următoprele proiecte: Asocipțip Creștin Umpnitpră „Slujirep Vieții”
- Crede în TINEri!; Asocipțip Studenților și pbsolvenților TCM Ipși - Studenţii ieşeni învpţă
să mpnpgerieze proiecte; Eurodemos - Lideri pentru Europp; Asocipţip Tinerii Ecologi
Români din Ipși - Şcoplp de Ecologie Ieşepnă; Fundpțip Altius Acpdemy - Festivplul
Internpţionpl pl Tineretului; Asocipţip „Fpmilip Trpdiționplă” - Tinerii – despre
putocunopştere; ASAFCI - Elevi din Regiunep N-E orientpţi în cprieră prin educpţie nonformplă; Asocipţip Humpn Help - START – Sprijinirep Tinerilor în Antreprenoript Turistic;
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Asocipțip Studenţilor Chimiști Ieşeni – Gfest; Asocipțip „O șpnsă pentru fiecpre” - Step
up; Ligp Studenţilor din Universitptep „Alexpndru Iopn Cuzp” din Ipşi - Tineri implicpţi în
societptep civilă; Asocipţip Diplog pentru Justiţie - Educpţie pentru vipţă; Asocipțip Ligp
Studenților ETH din Ipși – Zilele obocului Ieşepn; ATOR Ipși - Ipşi te formepză! Tu
formezi Ipşul! Cu e.000.000 lei plocpre în 20e6, Municipiul Ipşi s-p pflpt pe prima
poziţie la nivel naţional în ceep ce priveşte plocprep fonduri destinpte pctivităţilor de
tineret, ipr pentru pnul 20e7 p păstrpt pceepşi plocpre bugetpră. Municipiul Ipşi p devenit
în pnul 20e7 un pdevărpt centru pl tineretului şi pl ortodoxiei, găzduind Întâlnirep
Tineretului Ortodox din Românip lp cpre pu pprticippt peste 3.000 de tineri din peste 20
de ţări şi p pus bpzele Consiliului Consultptiv pe Probleme de Tineret – o structură p
tinerilor pe lângă Consiliul Locpl pl Municipiului Ipşi.
Replizprep indicptorilor în domeniul TINERET - Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Iași pe pnul 20e7 compprptiv cu 20e6:
Nr
.
Indicptori
crt
e. Activități de tineret proprii

2016

2017

7

6

285

320

8.e00

9400

38.20

45.e5

0

6

6

5

Nr. pprticippnți

535

e65

Nr. beneficipri

e250

6800

28.72

e8.70

4

0

7

9

e8

22

e8

20

7

7

57.30

49.26

0

6

Nr. pprticippnți
Nr. de beneficipri
Buget
2.

Activități de tineret ple Centrului de Tineret Ipși

Buget
3.

Număr proiecte finpnțpte lp Concursul locpl de
proiecte de tineret
Număr de proiecte depuse lp Concursul locpl de
proiecte de tineret
Număr de orgpnizpții pplicpnte lp Concursul locpl
de proiecte de tineret
Număr de orgpnizpții finpnțpte lp lp Concursul
locpl de proiecte de tineret
Buget totpl plocpt lp Concursul locpl de proiecte
de tineret
Număr de beneficipri pi proiectelor finpnțpte lp
Concursul locpl de proiecte de tineret

4.

Centrul de Agrement Muncel – cpppcitpte

7.800
e20

8.250
e30
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Sport
În ceep ce privește pctivitptep de performpnță p cluburilor și psocipțiilor sportive din
Ipși, pu fost finpnțpte 34 de structuri sportive cu sump de pproximptiv ee,2 miliopne de
lei.

Au crescut cu
+28,6% față
de 2016

Evoluția finanțărilor structurilor sportive, 2016-2017

Finpnțprep psigurptă p pcoperit o plpjă diversă de discipline sportive, ptât lp nivelul
jocurilor sportive de echipă (fotbpl, futspl, bpschet, rugby, hpndbpl, minifotbpl), cât și lp
nivelul sporturilor individuple (ptletism, șph, tir, judo, tenis de câmp și de mpsă,
bpdminton, popice, box, dpns sportiv, gimnpstică ritmică, perobic, fitness, hpltere,
peromodelism, rpliu, ciclism etc.). Programul „Sport în Cartiere” p fost înființpt în
Municipiul Ipși începând cu pnul 2008, el reprezentând plpnul Municipplității Ieșene de
promovpre p sportului de mpsă. Prin Progrpmul „Sport în Cprtiere” Municipplitptep
promovepză principiul unei vieți sănătopse prin mișcpre, precum și creșterep coeziunii si
incluziunii sociple. Progrpmul „Sport în Cprtiere” p fost unul din fpctorii importpnți cpre p
dus lp pcordprep de către ACES p titlului de „Orpș Europepn pl Sportului” în pnul 20e2.
Municipplitptep Ieșepnă prin Fundpțip Sportului Ieșepn promovepză și orgpnizepză
competiții și evenimente sportive pentru topte vârstele, pe o gpmă vpriptă de discipline
sportive și pcordă în cpdrul evenimentului premii importpnte, echippment sportiv, cupe,
medplii, trofee şi diplome.
Acțiuni în cpdrul progrpmului „Sport în cprtiere” (9 pcțiuni în 20e7, e4 pcțiuni 20e6)
e. FIE SPORT - Tenis de Mpsă, 2e mpi 20e7;
2. FIE SPORT - Bpdminton, e3-e5 mpi 20e7;
3. FIE SPORT – Rugby, 28 mpi 20e7;
4. FIE SPORT - Street bpll, 2e mpi 20e7;
5. FIE SPORT – Popice, e4 – e5 mpi 20e7;
6. Cupp Mpgic – Minifotbpl, 26-29 octombrie 20e7;
7. Cupp Moș Nicolpe – întreceri sportive intre grădinițe, 5 decembrie 20e7;
8. Cupp Moș Crăciun – fotbpl (clpse I-IV), e9 decembrie 20e7;
9. Cupp Pensionprilor – tpble, șph, pescuit, e7-26 noiembrie 20e7;
Evenimente orgpnizpte si finpnțpte de Primărip Municipiului Ipși:
Gplp Excelenței Sportului Ieșepn, e9.0e.20e7, Cpsp de Cultură p Studenților IA ŞI
MARCHEAZĂ, periopdp 09-26 octombrie 20e7, Stpdion Emil Alexpndrescu (teren sintetic).
Replizprep indicptorilor în domeniul SPORT - Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Iași pe pnul 20e7 compprptiv cu 20e6 sunt:
Nr.
Indicptori
crt
e. Competiții sportive
Nr. pprticippnți
2.

Competiții finpnțpte

2016

2017

e39

e80

23750

22522

83

99
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3.

4.

Nr. pprticippnți

242e0

2ee05

Alte competiții

e0

e2

Nr. pprticippnți

e900

3865

26

3e

e5000

e2960

Sportul pentru toți
Nr. pprticippnți

5.

Replizpre venituri proprii

6.

Constituire de noi structuri sportive

7.

Competiții sportive replizpte cu federpții
sportive de speciplitpte
Nr. pprticippnți

587543 504056
e7

7

6

7

e500

2775

Notă: Cplendprul sportiv cu numărul de pcțiuni p fost întocmit în bpzp unui buget
plocpt de Ministerul Tineretului și Sportului. În 20e5, 20e6, 20e7 bugetul plocpt de
Ministerul Tineretului și Sportului pctivității sportive p fost cu 40 % mpi mic.

2.2 Combaterea sărăciei și a șomajului:
A. În ceea ce priveşte administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor
de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute de
la bugetul de stat pu fost desfăşurpte următoprele pctivităţi de către Agenția
Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași:
1. Verificprep îndeplinirii condiţiilor de eligibilitpte privind stpbilirep drepturilor lp beneficii
sociple - În pcest sens, în pnul 20e7, s-pu primit de lp unităţile pdministrptiv teritoriple
din judeţ un număr de 27.034 dospre noi, ipr în urmp verificării îndeplinirii condiţiilor de
eligibilitpte privind stpbilirep dreptului lp pjutor socipl şi plocpţip pentru susţinerep fpmiliei
pu fost respinse/returnpte lp UAT-uri, 70 dospre, reprezentând 0,26% din totplul
dosprelor. Compprptiv cu pnul 20e6, când pu fost primite şi introduse în progrpmul
informptic SAFIR un număr de 28.5e0, numărul de dospre noi p scăzut cu pproximptiv
6%. De psemenep, pu fost suspendpte/relupte/modificpte/încetpte drepturi lp beneficiile
de psistentp sociplă. In cpzul pjutorului socipl şi plocpţiei pentru susţinerep fpmiliei,
pcestep s-pu făcut în bpzp dispoziţiilor emise de primpr. Pentru topte pceste situpţii pu
fost
emise
decizii
ple
directorului
executiv.
Situpţip
dosprelor
suspendpte/relupte/modificpte/ încetpte lp principplele beneficii sociple, pe pnii 20e6 şi
20e7 este prezentptă în Anexp e.
2. Stpbilirep dreptului, modificprep cupntumului, încetprep, suspendprep, reluprep lp plptă p
drepturilor lp beneficiile de psistenţă sociplă - În pnul 20e7, s-p psigurpt pdministrprep şi
gestionprep prin progrpmul informptic SAFIR, p unui număr mediu de 285.869 beneficipri
pentru cpre s-pu efectupt plăţi în sumă de 568.389,36 lei. Compprptiv cu pnul 20e6,
numărul mediu de beneficipri pflpți în plptă lp 3e.e2.20e7 p crescut cu e,2%. Situpţip
numărului mediu de beneficipri plăţi în pnii 20e6 şi 20e7, pe tipuri de beneficii, credite
repprtizpte şi sume plătite este prezentptă în Anexp 2.
3. Gestionprep eficientă p schimbului de dpte fizic/electronic cu instituţiile din plte Stpte
Membre şi monitorizprep pplicării unitpre p prevederilor legple în vederep stpbilirii
dreptului lp beneficii fpmiliple - Agenţip Judeţepnă pentru Plăţi şi Inspecţie Sociplă Ipşi
pre responspbilitptep coordonării procesului de completpre p formulprelor europene în
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conformitpte cu prevederile Regulpmentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 privind
pplicprep regimurilor de securitpte sociplă lucrătorilor splpripţi, lucrătorilor independenţi
şi membrilor fpmiliilor lor cpre se deplpsepză în interiorul Comunităţii şi ple Regulpmentul
Consiliului (CEE) nr.987/2009 cpre stpbileşte modplitptep de pplicpre p Regulpmentul
Consiliului(CEE) nr.883/2004, pctivitpte cpre se desfăşopră tot în cpdrul pcestui serviciu.
Formulprele E40e, E4ee, sunt primite ptât direct, cât şi prin intermediul orgpnismelor de
legătură, de lp instituţiile competente din celelplte stpte membre ple Uniunii Europene.
În cursul pnului 20e7 s-pu înregistrpt un număr de 3.046 cereri, cu pproximptiv e,5%
mpi multe decât în pnul 20e6 (2587 cereri) din cpre: e878, primite de lp stptele membre,
privind emiterep formulprelor necespre în vederep stpbilirii drepturilor lp beneficiile
sociple (plocpţip de stpt şi indemnizpţie creştere copil) în stptul de reşedinţă, 730
solicitări s-pu depus din pprtep beneficiprilor de beneficii sociple existenţi în plptă pentru
comunicprep formulprului completpt cu dptele necespre şi 438 solicitări pu venit din
pprtep potenţiplilor beneficipri în vederep verificării dreptului lp beneficii sociple în plte
tări ple UE pentru p stpbili dreptul în Românip.
Conform prevederilor legple în vigopre şi p procedurii operpţionple, Agenţip pre
ptribuţii şi în stpbilirep prejudiciului ptunci când lucrătorii migrpnţi pu încpspt plocpţip de
stpt pentru copii/indemnizpţip pentru creşterep copilului ptât în Românip cât şi într-un
stpt membru UE. Astfel, în 20e7 pu fost emise decizii de debit şi s-pu constituit debite în
vplopre de e59.987 lei, unui număr de 99 lucrători migrpnţi, cu e5% mpi mult decât în
pnul 20e6 (În pnul 20e6, pentru 98 de lucrători migrpnţi cpre pu încpspt plocpţip de stpt
pentru copii/indemnizpţip pentru creşterep copilului ptât în Românip cât şi într-un stpt
membru UE s-pu constituit debite în vplopre de e05.386 lei).
Demprprep procedurii de recuperpre p pcestorp de lp instituţiile competente ple
stptului membru UE s-p replizpt de către ANPIS. Până lp dptp de 3e.e2.20e7, ANPIS p
recuperpt şi trpnsferpt lp pgenţie sump de e34.099 lei, diferenţp rămpsă de recuperpt
erp de e2.900 lei, grpdul de recuperpre fiind de 83,82%.
4. Acordprep de subvenţii psocipţiilor şi fundpţiilor cpre pcordă servicii sociple cptegoriilor
defpvorizpte în bpzp Legii nr. 34/e998 - În conformitpte cu prevederile Legii nr. 34/e998
privind pcordprep unor subvenţii psocipţiilor şi fundpţiilor române cu personplitpte
juridică, cpre înfiinţepză şi pdministrepză unităţi de psistenţă sociplă, cu modificările şi
completările ulteriopre şi p căror pctivitpte de psistenţă sociplă se pdresepză unor
beneficipri din mpi multe judeţe ple ţării, pentru pnul 20e7, e3 furnizori de servici sociple
(psocipţii şi fundpţii) pu depus lp AJPIS Ipşi solicitări de pcordpre subvenţii de lp bugetul
de stpt pentru 36 unităţi de psistenţă sociplă. Urmpre evpluării de birou şi de teren
replizpte de reprezentpnţii AJPIS şi p pnplizei documentpţiei de către MMJS, pu fost
pcordpte subvenţii psocipţiilor şi fundpţiilor, pstfel:
Prin Ordinul nr. 2.324/29.e2.20e6 pl ministrului muncii, fpmililiei şi protecţiei sociple,
pentru lunp ipnuprie 20e7, pu fost pprobpte subvenţii unui număr de e3 psocipţii şi
fundpţii, cpre oferă servicii sociple prin 36 de unităţi de psistenţă sociplă, din cpre:
•
•

28 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp judeţului Ipşi;
8 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp pltor judeţe.

Prin Ordinul nr. e09/3e.0e.20e7 pl ministrului muncii şi justiţiei sociple, pentru lunp
februprie
20e7, pu fost pprobpte subvenţii unui număr de 9 psocipţii şi fundpţii,
cpre oferă servicii sociple prin e6 de unităţi de psistenţă sociplă, din cpre:
•
•

e5 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp judeţului Ipşi;
e unitpte de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp pltui judeţ

Prin Ordinul nr. 275/28.02.20e7 pl ministrului muncii şi justiţiei sociple pentru
periopdp mprtie-decembrie 20e7, pu fost pprobpte subvenţii unui număr de 9
Pagina 105 din 233

psocipţii şi fundpţii, cpre oferă servicii sociple prin e7 de unităţi de psistenţă sociplă,
din cpre:
•
•

e5 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp judeţului Ipşi;
2 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp pltor judeţe

Compprptiv, în pnul 20e6, prin ordinele ministrului muncii, fpmiliei, protecţiei sociple şi
persopnelor vârstnice nr. 3e67/3e.e2.20e5 şi 245/e2.02.20e6 pu fost pprobpte subvenţii
psocipţiilor şi fundpţiilor române cu personplitpte juridică, cpre înfiinţepză unităţi de
psistenţă sociplă, respectiv unui număr de ee psocipţii şi fundpţii, cpre pu desfăşurpt
pctivităte în 28 de unităţi de psistenţă sociplă, din cpre:
• 22 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp judeţului Ipşi;
• 6 unităţi de psistenţă sociplă îşi desfăşopră pctivitptep pe rpzp pltor judeţe.

Rezultate relevante obținute în activitatea de administrare a într-un sistem
unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind
serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat:
Utilizprep eficientă p creditelor bugetpre pentru plptp beneficiilor de psistență sociplă;
Acordprep beneficiilor de psistență sociplă în condiții de eligibilitpte, conform cpdrului
normptiv in vigopre;
Creșterep nivelului de trpi pl persopnelor defpvorizpte;
Respectprep cpdrului legpl privind pcordprep subvențiilor orgpnizpțiilor cpre pcordă
servicii sociple cptegoriilor defpvorizpte – Legep 34/e998;
Fondurile de lp bugetul de stpt pu fost utilizpte conform destinpției trpspte.
B. Referitor la monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru
plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale in
vederea combaterii erorii fraudei şi corupţiei pu fost desfășurpte următoprele
pctivităţi:
• Stpbilirep prejudiciului dptorpt efectuării plăților necuvenite cu titlu de beneficii sociple;
• Recuperprep sumelor încpspte necuvenit de beneficipri;
Prin creşterep cplităţii şi corectitudinii modului de pcordpre p beneficiilor sociple, în
pnul 2017, s-pu constituit debite în vplopre de 1.922.739 Lei, reprezentpnd 0,33% din
bugetul plocpt institutiei pentru plptp beneficiilor de psistentă sociplă și s-p recuperpt sump
de 1.772.610 Lei. Grpdul de recuperpre în pnul 20e7 p fost de 92,19%. Lp dptp de
3e.e2.20e7 soldul debitelor erp de 450.566 lei, mpi mpre cu e50.000 lei fpţă de sump
pflptp în sold lp finele pnului 20e6, situpţie generptă de fpptul cp o pprte din beneficii pu
suferit mpjorpri de cupntum (Anexp 3).
Cpuze ce conduc lp efectuprep de plăţi necuvenite:
nereplizprep de către primării p verificării declprpţiilor beneficiprilor cu informpţiile
deţinute in evidenţele proprii;
efectuprep cu superficiplitpte p pnchetelor sociple de către persopnele cu ptribuţii in
pcest domeniu din cpdrul primăriilor;
neîntreprinderep măsurilor necespre de suspendpre/încetpre p pcordării dreptului, în
condiţiile în cpre persopnele beneficipre nu pu făcut dovpdp fpptului că sunt în evidenţp
Agenţiei Judeţene pentru Ocupprep Forţei de Muncă Ipşi;
lp dptp efectuării plăţii, beneficiprii şi membrii din componenţp fpmiliei deţinepu cel puţin
unul dintre bunurile cuprinse în listp bunurilor cpre nu sunt considerpte de strictă
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necesitpte pentru nevoile fpmiliple şi cpre duc lp excluderep pcordării unor pstfel de
drepturi;
nedeclprprep de către beneficipri/membrii de fpmilie, lupţi în cplcul lp stpbilirep
cupntumului beneficiului socipl, p tuturor veniturilor nete replizpte (subvenţii APIA,
venituri din splprii, etc) .
C. Referitor la activitatea de diminuare a erorii și fraudei prin desfășurarea unei
activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind
activităţile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistenţă socială și de
furnizare a serviciilor sociale s-pu desfăşurpt următoprele pcţiuni:
Replizprep cpmppniilor temptice conform plpnului primit de lp A.N.P.I.S.;
Replizprep inspecțiilor inopinpte;
Identificprep situpțiilor în cpre s-pu efectupt plăți în mod necuvenit către beneficipri;
Dispunerep măsurilor de remedier și monitorizprep pcestorp;
Incepând cu pnul 20ee, pctivitptep inspecției sociple s-p focplizpt pe controlul
respectării eligibilității de către cetățenii beneficipri pi măsurilor de psistență sociplă,
utilizând metode moderne de identificpre p persopnelor neeligibile prin încrucișprep bpzei de
dpte SAFIR cu plte bpze de dpte. Astfel, controlul s-p limitpt uneori dopr lp verificprep
punctuplă p unor pspecte cpre prezentpu un potențipl de risc de eropre și frpudă, respectiv
identificprep beneficiilor şi serviciilor pcordpte necuvenit, cu pplicprep măsurilor de
recuperprep p prejudiciilor rezultpte.
În periopdp 0e.0e.20e7-3e.e2.20e7 inspectorii socipli pu replizpt pcţiuni de control,
monitorizpre, consiliere şi informpre în bpzp Plpnului de Control pl Inspecţiei Sociple pentru
pnul 20e7 pprobpt de ministrul muncii şi justiţiei sociple. Cpmppniile de control prevăzute în
Plpnul pnupl de control s-pu derulpt în bpzp metodologiilor de desfăşurpre p pcestorp şi p
deciziilor directorului generpl pl Agenţiei Npţionple pentru Plăţi şi Inspecţie Sociplă.

e. În ceep ce priveşte controlul respectării eligibilității de către cetățenii beneficipri p
măsurilor de psistență sociplă pu fost desfăşurpte un număr de 7 cpmppnii de control, cu
4 cpmppnii mpi mult decât cele replizpte în pnul 20e6, pstfel:

DENUMIRE CAMPANIE

Nr.
Dosare
verificate

e) Cpmppnip de „Control bpzpt pe
evpluprep
riscurilor
în
vederep
constituirii profilului de risc pentru
progrpmul indemnizpțip pentru creşterep 404
copiilor şi stimulentul de inserție” s-p
desfăşurpt în periopdp 29.e2.20e6 –
20.02.20e7
2) Cpmppnip „Control, bpzpt pe
evpluprep
riscurilor
(constituirep
profilului de risc) pl beneficiprilor
40
încpdrpţi într-un grpd de hpndicpp
(BGH)” s-p defpşurpt în periopdp
27.03.20e7-28.04.20e7
3)În periopdp 09.03-e8.04.20e7 în bpzp
cpdrului metodologic trpnsmis de ANPIS e200
urmpre măsurilor dispuse de Curtep de

Nere Vplopre debite constituite
guli
identi icc/stim VMG ASF AI
ficate

25

e58862

nu s-pu constptpt nereguli

e8

38938
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Conturi p României inspectorii socipli pu
replizpt pctivităţi de control privind
progrpmele de psistenţă sociplă în cpdrul
cpmppniei “Control privind stpbilirep şi
pcordprep principplelor beneficii de
psistenţă sociplă – VMG, ASF, AÎ”
4) În temeiul Deciziei nr. 367 din
3e.07.20e7 emisă de către Directorul
generpl pl Agenției Npţionple pentru
Plăţi şi Inspecţie Sociplă şi p Deciziei
Directorului
executiv
pl
Agenției
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie
Sociplă
Ipşi
nr.
e08/0e.08.20e7,
inspectorii socipli pu desfăşurpt în
periopdp 0e.08.20e7 – 3e.08.20e7
cpmppnip temptică „Controlulpensiilor
de invpliditpte
5) Cpmppnip Controlul bpzpt pe
evpluprep
riscurilor
(construirep
profilului de risc) pl beneficiprilor
încpdrpţi într-un grpd de hpndicpp (BGH)
etppp II s-p desfpşurpt in periopdp
09.e0.20e7-20.e0.20e7
6) În periopdp 22.09.20e7 - 03.ee.20e7,
inspectorii socipli din cpdrul serviciului
de inspecţie sociplă pu desfăşurpt
cpmppniile „Control bpzpt pe profilul de
risc pl beneficiprilor de pjutor socipl,
plocpţie pentru susținerep fpmiliei,
pjutor pentru încălzirep locuinţei (VMG,
ASF şi AI)” şi ”Verificpre p îndeplinirii de
către putorităţile pdministrpţiei publice
locple p măsurilor de simplificpre p
modplităţii de solicitpre p beneficiilor
pentru
progrpmele
pdrespte
gospodăriilor cu venituri reduse (VMG,
ASF şi AI) şi progrpmelor de politici
fpmiliple (ICC şi ASC), privind o singură
cerere un singur punct de pcces”
7) În periopdp e6.e0.20e7 – 03.ee.20e7,
s-p desfăşurpt cpmppnip de „Control
bpzpt pe profilul de risc pl beneficiprilor
de indemnizpțip de creştere şi îngrijire
copil”

Totpl

6e

nu s-pu constptpt nereguli

30

nu s-pu constptpt nereguli

2e9

23

0

30

2

9224

e948

68

e68086

5594

5904

996

44532 5904

996

2. În ceep ce priveşte creşterep cplităţii serviciilor sociple oferite de furnizorii de servicii
sociple publici şi privpţi pu fost efectupte 2 cpmppnii, din cpre unp cu cprpcter permpnent
şi unp desfăşurptă în periopdp 09.06-29.09.20e7, respectiv:
-

Verificprep respectării stpndprdelor minime de cplitpte de către furnizorii de servicii
sociple publici şi privpţi - Lp nivelul judeţului Ipşi oferă servicii sociple un număr de e73
furnizori de servicii sociple pcreditpţi în bpzp prevederilor Legii nr. e97/20e2 privind
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cplitptep în domeniul serviciilor sociple, cu modificările şi completările ulteriopre, conform
informpţiilor existente pe ppginp de web p ministerului muncii. Furnizorii pcreditpţi pu
depus cereri pentru pcreditprep unui număr de ee9 servicii sociple, din cpre 39 în pnul
20e5, 58 în pnul 20e6 şi 22 în pnul 20e7. În urmp evpluărilor de teren efectupte de
inspectorii socipli, lp sfârşitul pnului 20e7 erpu licenţipte definitiv un număr de 72 de
servicii sociple.
Controlul privind respectprep stpndprdelor minime de cplitpte de către furnizorii privpţi
de servicii sociple în centrele rezidenţiple destinpte persopnelor vârstnice cpre nu deţin
licenţă de funcţionpre provizorie - În etppp iniţiplă de desfăşurpre p Cpmppniei
„Controlul privind respectprep stpndprdelor minime de cplitpte de către furnizorii privpţi
de servicii sociple în centrele rezidenţiple destinpte persopnelor vârstnice” pu fost
selectpte entităţi privpte despre cpre existpu indicii că oferă servicii sociple persopnelor
vârstnice.

-

Au fost iniţipte pcţiuni de control lp 9 entităţi despre cpre existpu indicii că oferă servicii
în regim rezidenţipl persopnelor vârstnice. După efectuprep controlului s-p constptpt cp lp
nivelul judeţului Ipşi nu există suficiente servicii sociple în regim rezidenţipl oferite
persopnelor vârstnice ptât în sistem public, cât şi în sistem privpt, existând solicitări p pcestor
servicii. Mpjoritptep serviciilor oferite de furnizorii privpţi sunt pxpte pe componentp medicplă
şi de cpzpre în regim hotelier, pctivităţile desfăşurpte fiind putorizpte pe plte coduri CAEN
decât 8730-CR-VI.

3. O pltp cpmppnie cu cprpcter permpnent p fost “Asigurprep pccesului neîngrădit pl
persopnelor cu dizpbilități lp mediul fizic, informpționpl și comunicpționpl” - În vederep
ptingerii obiectivelor stpbilite, în pnul 20e7 s-pu verificpt 29 de entități din judeţul Ipşi, din
cpre 24 de entități publice şi 5 entități privpte, cu e7% mpi puţin decât în pnul 20e6, când
s-pu verificpt dopr unităţi de învăţământ (50 unităţi de învăţământ din judeţul Ipşi: 44
unităţi de învăţământ publice şi 6 unităţi de învăţământ privpte).
Anexe:
Denumire beneficiu de asistenţă
socială
Indemnizaţie lunară pentru creşterea
copilului
Stimulent de inserţie
Alocaţie de stat
Alocaţie pentru susţinerea familiei
Alocaţie de plasament
Ajutor social
TOTAL

Nr.
crt.

Beneficiul social

1

Alocatia stat copii

2

Alocatia de
plasament

Suspendări
3.100

2016
Reluări

140
3.510
2.420
310
3.430
12.910

Nr de
beneficiari
2017

Nr de
beneficiari
2016

176,593

437

Încetări
4.920

Suspendări
3.292

65
1.855
1.248
173
1.830
5.608

1.610
17.090
4.570
310
3.810
32.310

410
2.857
250
1.417
8.226

2017
Reluări
260

Încetări
3.511

201
1.351
763
383
941
3.899

1.012
20.211
4.908
379
2.821
32.842

Credite
repatizate
2017

Credite
repatizate
2016

Plati
efectuate
2017

Plati
efectuate
2016

174,544

215,427,933

212,074,468

215,416,769

212,020,878

2,339

2,235

18,268,396

17,493,158

18,262,280

17,488,319

12,753

13,359

27,819,306

28,656,165

27,814,444

28,641,077

0

1

0

547

0

547

6,315

5,413

135,011,693

81,268,543

134,994,595

81,268,543

Alocatie de sustinere
3
4

Indemnizatia
crestere copil lg 148

5

Inde crestere copil
OUG 111
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6

Stimulent crestere
copil

7

Stimulent de insertie

8

9

Indemnizatii si
ajutoare art 31-32
L448
Indemnizatie lunara
concediu in vederea
adoptiei

0

0

0

2,959

1,669

22,624,766

10,551,980

22,621,078

10,551,980

333

319

2,522,014

1,716,207

2,522,014

1,716,207

7

4

132,246

21,224

131,314

21,224

8,538

8,622

29,928,157

30,041,271

29,925,659

30,039,258

242

231

1,414,693

1,164,605

1,414,693

1,164,605

10

Ajutor social

11

Indemnizatii lunare
hrana (HIV)

12

Ajutoare urgenta

58

36

376,500

372,920

376,500

372,920

13

Ajutoare refugiati

6

8

14,040

14,580

14,040

14,580

5,517

6,862

2,357,525

2,961,423

2,350,830

2,949,236

215,660

213,303

455,897,269

386,337,091

455,844,216

386,249,374

975,674

1,058,866

975,529

1,058,480

83,132

91,667

83,102

91,639

259,023

268,637

259,013

268,498

0

0

0

0

165,141

118,342

165,140

118,341

0

0

0

0

39,300

22,991

39,300

22,991

8,092

6,339

8,087

6,335

122

59

121

59

293,522

295,105

293,497

295,093

2,614

2,418

2,602

2,412

0

1,826,620

1,864,424

1,826,391

1,863,848

14

Ajutoare încălzire
Total 57 Asistenta
sociala

1

Taxe alocatii stat
copii

2

Taxe alocatii
plasament

3

Taxe alocatie de
sustinere

4

Taxe indemnizatie
crestere copil

5

Taxe indemnizatie
crestere copil OUG
111

6

Taxe stimulent
crestere copil

7

Taxe stimulent de
insertie

8

Taxe indemnizatii si
ajutoare art 31-32

9

Taxe indemnizatie
lunara acomodare in
vederea adoptiei

10

Taxe VMG

11

Taxe inde.hrana
Total Taxe

1

Subventii pentru
asociatii si fundatii

775

1,197

1,086,189

1,839,096

1,086,189

1,838,846

2

Finantare centre de
zi

0

1

0

1,068,683

0

1,068,682

775

1,198

1,086,189

2,907,779

1,086,189

2,907,528

6,434

5,537

7,478,978

4,530,937

7,473,737

4,521,546

Total Subventii
pentru asociatii si
fundatii
1

CASS
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CASS indemnizatie
lunara acomodare in
vederea adoptiei

2
3

CAS VMG

4

Sprijin financiar la
constituirea familiei
Drepturi persoane
cu handicap
(ind+buget+insot
+HIV)

5

7

4

7,333

1,168

7,333

1,168

8,538

8,622

1,625,084

1,618,467

1,624,872

1,616,009

0

0

0

0

0

0

45,755

25,011

98,811,335

98,192,281

98,794,209

98,169,724

0

0

0

8,700

11,954

1,779,978

2,360,427

1,732,417

2,353,572

Alocatii stat copii cu
handicap

6

Ajutorul de incalzire
cu lemne= nr
beneficiari si sume

7

0

8

Finantare investitii

0

0

0

0

0

0

9

Trusou nou nascuti

0

0

0

0

0

0

69,434

51,128

109,702,708

106,703,280

109,632,568

106,662,019

285,869

265,629

568,512,786

497,812,574

568,389,364

497,682,769

Sold la
31.12.
2016

Debite 01.01.201731.12.2017

Total Transferuri
intre unitati ale adm
publice
TOTAL General

Nr.
Crt

Beneficiu social

Sold la
31.12.
2015

Debite
01.01.2016-31.12.2016
Constata
te

Recuperate

Constata
te

Sold la
31.12.
2017

Recupe
rate

1

Alocatia de stat

90565

214336

283819

21082

234566

217016

38632

2

Alocatia de plasament

43086

112253

149333

6006

76437

69055

13388

3

Ajutor social
Alocatia de sustinere a
familiei, Lg 277/2010
Indemnizatia crestere
copil OUG 148/2005
Indemnizatie crestere
copil OUG 111/2010
Stimulent crestere copil
OUG 148/2005
Stimulent de insertie
OUG 111/2010
Indemnizatie concediu
acomodare
Indemnizatii si ajutoare
art.12 L448
Indemnizatii lunare
HIV
Ajutor de incalzire cu
lemne
Ajutoare pentru
refugiati

531481

507150

999334

39297

304121

215898

127520

240756

351704

539026

53434

372725

358328

67831

0

0

0

0

0

0

0

45828

229403

205891

69340

600778

531297

138821

0

0

0

0

0

0

0

5384

82374

79522

8236

211430

156158

63508

0

0

0

0

1499

1499

0

2753

3854

4431

2176

3865

5325

716

390

390

780

0

0

0

0

7149

123439

64900

65688

6960

72648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66227

43257

22970

29444

52414

0

6294

55222

49453

12063

18952

31015

0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Subventii

15

Ajutoare caldura
energie termica
Ajutoare caldura cu
gaze naturale

16
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17

Polite PAID
TOTAL GENERAL

547

104664

105066

145

61962

61957

150

974233

1851016

2524812

300437

1922739

1772610

450566

Pe pprcursul pnului 20e7, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă
Comunitară (Direcțip de Asistență Sociplă din 20e8), a asigurat servicii sociale de
cplitpte pentru ieşenii cpre pu pvut nevoie de sprijin. Direcţip de Asistenţă Comunitpră (DAC)
Ipşi este o instituţie publică ce pre cp obiect princippl de pctivitpte înfăptuirep măsurilor de
protecţie şi psistenţă sociplă pentru protejprep persopnelor cpre dptorită unor motive de
nptură economică, fizică, psihică spu sociplă nu pu posibilitptep să-şi psigure nevoile sociple,
să îşi dezvolte propriile cpppcităţi şi competenţe pentru integrprep sociplă.
7,8% - Ponderea
cheltuielilor
realizate în 2017 în
totalul plăților
efectuate.
Grad de realizare
91,6%.
Plățile efectuate au
crescut cu +8,2%

Evoluția plăților efectuate din bugetul local pe ntru asigurări și asistență socială, 2016-2017

Evoluția numărului de centre sociale în subordinea DAC (DAS), 2016-2017
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Evoluția activităților sociale desfășurate de DAC (DAS), 2016-2017

Activități Sociale 2017
e. Tichete sociple vplorice pcordpte cu ocpzip Sfintelor Sărbători de Ppști - edițip p XII-p Cu
ocpzip sărbătorilor ppscple, 5.764 de beneficipri - cprnete cu tichete sociple vplorice (70
lei/cprnet).
2. Tichete sociple vplorice pcordpte cu ocpzip Zilei Europei, Independenței și p sfârșitului
celui de-pl Doilep Război Mondipl. 76 beneficipri - Cprnete cu tichete sociple vplorice (70
lei/cprnet).
3. „Copii de notp e0” - edițip p VIII-p, 9 septembrie, pentru copiii fpmiliilor ieșene
defpvorizpte din clpsele 0 – IV, pu fost distribuite 500 de ppchete cu rechizite și dulciuri, cu
vploprep de e25 lei/ppchet.
4. „Implică-te, şi tu poţi fi Moş Crăciun!” - edițip p VII-p, e7 decembrie, dedicptă copiilor
proveniţi din fpmilii vulnerpbile - e.000 de copii pu primit pjutopre de urgenţă în nptură,
constând în produse plimentpre și dulciuri - e20 lei/ppchet.
5. „Donepză pentru un zâmbet!” - edițip p VI-p – 40 beneficipri.
6. Asigurprep unei mese cplde, cu prilejul Sărbătorilor de iprnă. Beneficiprii Centrului Socipl
de Urgenţă pentru Recuperpre şi Integrpre „C. A. Rosetti” pu susţinut un spectpcol de
colinde şi urături lp Cpntinp de Ajutor Socipl şi pu primit o mpsă cpldă şi câte un ppchet cu
produse plimentpre din pprtep Primăriei Municipiului Ipşi.
MEDIUL DE MUNCĂ ÎN JUDEȚUL IAȘI
1. Resursele financiare ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, buget
integral de la bugetul de stat:
20e6
20e7
3.60e.878 lei
3.629.356 lei
2. Dinamica relaţiilor de muncă, contracte individuale de muncă, Judeţul Iaşi:
2.e. Splpripţi pctivi (cel puţin un contrpct individupl de muncă în executpre):
20e6
20e7
e74.788
e77.784

2.2. Angpjptori pctivi (cel puţin un splpript pctiv):
20e6
e9.e84

20e7
e9.780
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2.3. Ponderep cptegoriilor de pngpjptori:
20e6

20e7

2.4. Procent de repprtizpre p splpripţilor între cptegoriile de pngpjptori
20e6

20e7
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Sursp dptelor: Registrul generpl de evidenţă p splpripţilor, completpt şi trpnsmis de
pngpjptori în bpzp H.G. 500/20ee şi H.G. 905/20e7 (fără dptele din registrul DIRECŢIEI
REGIONALE DE POŞTĂ NORD EST trpnsferpt în plt judeţ lp e8 mpi 20e7).
3. Munca zilierilor, zile muncă, în Judeţul Iaşi:
20e6
239.532

20e7
235.268

Sursp dptelor: înregistrprep şi prelucrprep dptelor conţinute de copiile registrelor pentru
înregistrprep zilierilor, depuse lunpr de beneficipri, în bpzp Legii nr. 52/20ee.
4. Relaţiile colective de muncă, în Judeţul Iaşi:
4.e. Contrpcte colective de muncă lp nivel de unitpte înregistrpte:
20e6
20e7
345
253
4.2. Acte pdiţionple lp contrpctele colective de muncă lp nivel de unitpte înregistrpte:
20e6
20e7
66
e24

4.3. Contrpcte colective de muncă lp nivel de unitpte pctive:
20e6
585

20e7
59e
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5. Monitorizarea relaţiilor de muncă
5.e. Proceduri de înregistrpre lp ghişeu, pentru trpnsmiterep on-line p registrului generpl de
evidenţă p splpripţilor:
20e6
20e7
2.766
2.869
5.2. Răspunsuri lp solicitări de informpţii şi documente:
20e6
20e7
2.896
3.05e
5.3. Cprnete de muncă eliberpte titulprilor:
20e6
20e7
766
708
5.4. e.085 pdeverinţe privind pctivitptep în muncă eliberpte splpripţilor (e.044 în 20e6)
20e6
20e7
e.044
e.085
5.5. Contrpcte de stpgiu înregistrpte şi eliberprep certificptelor:
20e6
20e7
25
22
5.6. Depuneri ple copiilor registrelor de evidenţă p zilierilor:
20e6
20e7
e.538
e.52e
5.7. Înregistrări electronice prelupte din copiile registrelor de evidenţă p zilierilor, introduse
în bpzp de dpte:
20e6
20e7
e44.822
e73.603
5.8. Înregistrări ple pgenţilor de ocuppre p forţei de muncă, pentru medierep pngpjării în
străinătpte:
20e6
20e7
9
6
5.9. Comunicări cu privire lp splpripţi UE ( 34 splpripţi) detpşpţi trpnsnpţionpl pe teritoriul
României:
20e6
20e7
ee
e2
5.e0. Verificări ple beneficiprilor de venit minim gprpntpt, lp solicitările lunpre ple A.J.P.I.S.
Ipși şi UAT-urilor:
20e6
20e7
36.220
e07.646
6. Control în domeniul relaţiilor de muncă
6.e. Controple replizpte
20e6

20e7
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2.229
2.e78
6.2. Deficienţe pentru cpre pu fost dispuse măsuri obligptorii de remediere:
20e6
20e7
6.023
6.394
6.3. Spncţiuni contrpvenţionple pplicpte:
20e6
e.033
6.4. Vplopre totplă pmenzi contrpvenţionple pplicpte:
20e6
2.352.000 lei

20e7
884

20e7
e.972.000 lei

6.5. Persopne depistpte lp muncă fără încheierep unui contrpct individupl de muncă:
20e6
20e7
e68
e33

6.5. Persopne depistpte desfăşurând muncă nedeclprptă (conform definiţiei introdusă de
OuG 53/20e7 în prt. e5e din Legep nr. 53/2003 - Codul muncii):
20e6
20e7
253
e60

7. Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
7.e. Indicptori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă:
INDICATORI SPECIFICI
Anul 2016
Anul 2017
e. Număr de unităţi controlpte:
1785
1603
2. Număr de controple efectupte:
e79e
e604
3. Fond de timp disponibil (în zile):
3459
2988
Nr. zile, în domeniul SSM, utilizpte pentru:
• controple preventive
2342
2052
• cercetpre pccidente de muncă
22e
ee4
• consultpnţă şi expertiză
75
48
• pprticippre lp determinări de noxe
30
5
• cercetări pvprii tehnice
0
0
• instruiri
52
30
• soluţionpre scrisori, sesizări,
e7
29
reclpmpţii
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• lucrări de birou
• perfecţionpre profesionplă

424
27

27e
27

7.2. Autorizprep spu pvizprep funcţionării pgenţilor economici din punctul de vedere pl
securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. unităţi putorizpte/pvizpte în bpzp unor legi
Anul 20e6
Legep nr. 3e9/2006
Legep nr. e26/e995
143
123
8
Nr. unităţi putorizpte/pvizpte în bpzp unor legi
Anul 20e7
Legep nr. 3e9/2006
Legep nr. e26/e995
e46
e30
8
7.3. Cercetprep pccidentelor petrecute lp muncă în județul Ipși:
ACCIDENTE CERCETATE
Anul 2016
Număr de pccidente cu
e.
120
Incpppcitpte Temporpră de Muncă:
Din cpre, în pfprp muncii (pptologice):
33
Din cpre, de muncă:
87
2.

Număr de pccidente Mortple:
Din cpre, în pfprp muncii (pptologice):
Din cpre, de muncă:

speciple
Alte legi
12
speciple
Alte legi
8

Anul 2017
117
27
90

22
e2
8

20
7
e3

REDUCEREA ȘOMAJULUI / OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Principplele obiective ple Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Iaşi în pnul 20e7 pu fost: stimulprep ocupării forţei de muncă şi creşterep grpdului de
ocuppre p forţei de muncă, stimulprep încpdrării tinerilor pbsolvenţi pi instituţiilor de
învăţământ, prevenirep şompjului, stimulprep pprticipării persopnelor pflpte în căutprep unui
loc de muncă lp serviciile de formpre profesionplă şi de evplupre p competenţelor dobândite
pe plte căi decât cele formple, creşterep şpnselor de ocuppre şi p incluziunii sociple p unor
cptegorii de persopne cpre se confruntă cu dificultăţi lp încpdrprep în muncă prin servicii şi
măsuri pctive de stimulpre p ocupării.
Rata șomajului în județul Ipși p pvut un trend descendent, prognozpt depltfel încă
de lp începutul pnului 20e7 de către SPO (4,70% - 4,e3%).
Astfel, este de reţinut fpptul că, vploprep rptei şompjului lp dptp de 3e.e2.20e7 p fost cep
mpi mică rptă înregistrptă din ultimii 10 ani.

Lunp
Decembrie
Populpție
pctivă

20e6
Rptă
şompj
IAŞI
4,5e%

20e7
Rptă
şompj
IAŞI
4,e3%

20e7
Rptă
şompj
ANOFM
4,02%

294.400

289.200

8.735.800
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În ultimp lună p pnului 20e7 s-p înregistrpt cel mpi mic număr de şomeri din e99e
încopce lp nivelul judeţului Ipşi, respectiv ee.960 persopne.
Scăderep numărului de persopne pflpte în căutprep unui loc de muncă începând din
sem. II 20e7 p pvut cp princippl fpctor creşterep rppidă p cererii de forţă de muncă şi
resimţirep de către pngpjptori p lipsei pcesteip, indiferent de nivelul cplificării.

Nr. şomeri înregistrați
Anul
Anul
Lunp
20e6
20e7
(stoc)
(stoc)
e3e04
ee960
Decembrie

∆ (+/-)
-ee44

Din punct de vedere pl regimului de indemnizpție, definitoriu pentru pnul 20e7, p fost
fpptul că numărul beneficiprilor de indemnzpție de șompj p ptins un nivel minim, de dopr
9,5% din totplul şomerilor înregistrpţi compprptiv cu pnul 20e6 când ponderep pcestorp p
fost de e0,58% lp finplul lunii decembrie.
În pnul 20e7 pngpjptorii pu declprpt, în conformitpte cu prevederile prt. e0 din
Legep nr.76/2002 privind sistemul psigurărilor pentru șompj și stimulprep ocupării forței de
muncă, cu modificările şi completările ulteriopre, un număr de 17.313 locuri de muncă
vpcpnte, cu 555 mpi multe fpţă de pnul 20e6.

Totpl locuri de
muncp vpcpnte,
(intrări) 20e7
17.313

Totpl locuri de
muncp
vpcpnte,
(intrări) 20e6
16.758

pnul 20e7
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pnul 20e6

Pe pprcursul pnului 20e7 pu fost medipte e8.230 persopne din cpre,ee.9ee pngpjpte
prin intermediul AJOFM Ipşi, cu 60e persopne mpi mult fpţă de pnul 20e6.
Grpdul de ocuppre p persopnelor, prin intermediul Serviciului Public de Ocuppre în
pnul 20e7, p fost de 38%, în creştere cu 0,2 pp fpţă de pnul 20e6.
Ultimile modificări legislptive pduse lp Legep nr. 76/2002 privind sistemul psigurărilor
pentru şompj şi stimulprep ocupării forţei de muncă, pu venit ptât în sprijinul solicitpnţilor de
loc de muncă cât şi pl mediului economic prin fpcilitprep inserţiei pe pipţp muncii p
cptegoriilor mpi greu ocuppbile, cum pr fi şomerii neindemnizpţi, tinerii NEETs, persopnele
din mediul rurpl spu cu domiciliul pflpt lp o distpnţă mpi mpre de un pol de dezvoltpre
economică.
Astfel, noile stimulente finpncipre pcordpte din bugetul psigurprilor pentru şompj pu
fpcilitpt pngpjprep, în pnul 20e7, p 49 de tineri NEETs pentru cpre pngpjptoriii pu beneficipt
de o subvenţie în vplopre de 900 lei pentru fiecpre tânăr pngpjpt, pe o periopdp de e2 luni.
De psemenep, 926 de şomerii neindemnizpţi cpre pu încheipt un contrpct de muncă, pe o
periopdă mpi mpre de 3 luni, pu beneficipt de o primă de pctivpre în vplopre de 500 lei.
Tot în pnul 20e7, p crescut şi numărul şomerilor cpre pu beneficpt de prime de
încpdrpre şi relocpre cp urmpre p încpdrării, precum şi numărul subvenţiilor pcordpte
pngpjptorilor cpre pu încpdrpt pbsolvenţi, şomeri peste 45 de pni spu unici susţinători de
fpmilii monopprentple.
În tpbelul ptpşpt sunt prezentpte replizările obţinute în pnul 20e7 compprptiv cu pnul 20e6.
ANUL
2017

ANUL
2016

TOTAL persopne cuprinse lp măsuri pctive

18.230

17.316

TOTAL persopne ocuppte

ee.9ee

ee.3e0

Primp de pctivpre pentru şomerii neindemnizpţi

926

-

Încpdrprep lp o distpnţă mpi mpre de e5 km (primp de
încpdrpre)

e45

5

Încpdrprep într-o pltă locplitpte lp peste 50 km cu
schimbprep domiciliului (primp de instplpre)

ee

8

Primp de relocpre

e9

-

Acordprep de subvenţii pngpjptorilor cpre încpdrepză în
muncă şomeri peste 45 de pni spu şomeri unici susţinători
pi fpmiliilor monopprentple

545

502

Acordprep de subvenţii pngpjptorilor cpre încpdrepză în
muncă tineri NEET

49

-

MASURĂ ACTIVĂ
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