
      

                   

MUNICIPIUL IAŞI

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Iasi, Str. Mitropolit Varlaam nr. 54, tel 0232-206344, 0332-440647 / f ax 0232-230767, e-mail: 

dac_iasi@y ahoo.com

PREZENTARE MO DALITĂŢI DE ÎNTRAJUTO RARE A PERSO ANELO R VÂRSTNICE FĂRĂ PO SIBILITĂŢI 
MATERIALE EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL IAŞI, PRIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI – DIRECŢIA DE 

ASISTENŢĂ SO CIALĂ

Direcţ ia de Asistenţă Comunitară asigură la nivelul municipiului Iaşi, măsurile de protecţ ie sociale specifice tuturor 
categoriilor de persoane care se află într-o situaţ ie de nevoie, persoanele vârsnice fiind o categorie prioritară, dat fiind 
faptul că, din evidenţele Casei Judeţene de Pensii Iaşi, în luna octombrie 2018 existau 71366 pensionari : 48111 cu vârsta 
de peste 65 ani şi 23255 cu vârsta sub 65 de ani. În ceea ce priveşte numărul pensionarilor în funcţ ie de valoarea pensiei, 
există:

• pensionari cu pensii între 1 – 640 lei – 5.982 pensionari
• pensionari cu pensia între 640 – 1000 lei – 13.357 pensionari
• pensionari cu pensia între 1000 – 2000 lei – 40.372 pensionari
• pensionari cu pensia peste 2000 lei – 11.655 pensionari

Măsurile de protecţ ie socială pentru persoanele vârstnice sunt realizate prin acordarea de servicii sau beneficii sociale, prin 
aplicarea prevederilor legale comunitare, naţ ionale şi locale. Prezentăm în ceea ce urmează serviciile şi beneficiile acordate 
pe parcursul anului 2017 şi prima jumătate a anului 2018.

I. Servicii  sociale  primare şi  specializate conform prevederilor Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată şi actualizată şi Legii 292/2011 a asistenţei sociale, se realizeză prin 

1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi Familiei, respectiv:
- Anchete sociale pentru instituţ ionalizarea în centre rezidenţ iale 
- Acordarea de asistenţă juridică – contracte de întreţ inere notarială 
- Anchete sociale pentru persoanele vârstnice ce au solicitat îngrijire la domiciliu 

2. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi  Căminul de Bătrâni „Sf.Constantin şi Elena”, acordă -
găzduire pe perioadă nedeterminată urmărindu-se cu prioritate asigurarea şi garantarea unui standard de viaţă care să 
corespundă nevoilor  persoanelor vârstnice asistate.

3. Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia” şi  ce le  şapte cluburi pentru pensionari din cartierele  
municipiului Iaşi  
Oferă servicii sociale, medicale şi psihologice menite să răspundă nevoilor individuale şi de grup, în vederea prevenirii şi 
depăşirii unor situaţ ii de dificultate sau vulnerabilitate ( terapie ocupaţ ională prin activităţ i meşteşugăreşt i tradiţ ionale ), 
oferă posibilitatea de socializare şi petrecere a timpului liber.
4. Servicii de asigurare hrană prin Cantina de Ajutor Social – se asigură o masă caldă zilnic, cu achitarea unei contribuţ ii 
băneşt i.

5. Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii – acordate pentru persoanele fără adăpost.

II. Beneficii  de asistenţă socială

• Gratuitate pe mijloacele de transport în comun –
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- pentru pensionarii cu vârsta de peste 65 ani indiferent de venit,
- pentru pensionarii cu vârsta sub 65 de ani, cu pensia sub salariul minim pe economie.

2. Ajutoare alimentare de la UE acordate pensionarilor sistemului public de pensii ale căror drepturi obţ inute din pensie 
sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 450 lei/lună.

3. Ajutoare de încălzire a locuinţei -
Se acordă 
- ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu agent termic pentru persoanele cu venitul pe mebru de familie sub 1082 lei pentru 
persoanele singure, respectiv 1000 lei pe mebru de familie în situaţ ia familiilor.
- ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne şi combustibili solizi pentru persoanele cu 
venitul pe membru de familie sub 615 lei.

4. Facilităţi la tariful de salubritate

- presupune scutirea cu 50% din tarife le  pentru serviciile  de salubritate  pentru veteranii de război, văduvele  
veteranilor de război, de ţinuţi i  politici 

5. Ajutoare de înmormântare pentru diverse tipuri de beneficiari (beneficiari VMG, persoane cu nevoi speciale, persoane 

neasigurate) – acordate pentru persoanele vârstnice care nu au venituri.

6. Ajutoare de urgenţă pentru suplinirea resurselor financiare în vederea obţinerii de medicamente, resurse de trai -

acordarea lor fiind evaluată prin ancheta socială de la domiciliul solicitantului şi a documentelor care atesta starea de 
persoană sau familie marginalizată. 

III. Acţiuni sociale  asigurate  din bugetul local

• „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”

2. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2018.

4. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2017. 

DIRECTO R EXECUTIV,
Luminiţa MUNTEANU
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