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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

Condiţia femeii vârstnice în România şi în judeţul Iaşi 
 
Direcția de Asistență Socială Iaș i (D.A.S.) are ca obiect de activitate acordarea 

de servicii sociale cu caracter primar ş i specializate menite să asigure prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc 
pentru persoane marginalizate social, printre acestea regăsindu-se ş i femeile vârstnice.  

Sprijin acordat vârstnicilor prin următoarele servicii: 
 

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială 
1. Legitimații de călătorie gratuite – acordate pensionarilor dar și celor care nu au 
împlinit această vârstă dar au pensii de până la 1550 lei. Numărul mediu lunar al 
beneficiarilor de legitimații a fost de 42.128 pensionari (24.855 femei şi 17.237 bărbaţi), 
882 veterani de război, văduve de veteran, deținuți politici (581 femei şi 301 bărbaţi); 
2. Tichete sociale valor ice -  acordate unui număr de 6.110 persoane vârstnice cu 
ocazia sărbătorilor cu pensii de până la 700 lei, din care 3604 femei ş i 2506 bărbaţi, ce 
au primit carnete cu tichete sociale în valoare de 70 lei fiecare. Fondurile au fost alocate 
de la Bugetul Local al Municipiului Iaș i, prin hotărâre a Consiliului Local; 
3. Ajutoare privind încălzirea locuinței - acordate un număr de 1395 ajutoare în anul 
2019, din care 959 femei;  
4. Ajutoare de urgenţă - au fost oferite un număr de 82 beneficiari din care 15 au fost 
pentru femei în vârstă vulnerabile. 
  

Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei 
1. Întocmirea anchetei sociale în vederea instituționalizării în cele două centre 
rezidențiale subordonate D.A.S. – Căminul de Pensionari ”Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” ș i Căminul de Bătrâni ”Sfinții Împărați Constantin ș i Elena”, sau în vederea 
îngrijirii la domiciliu. În anul 2019 au fost întocmite un număr de 79 anchete sociale din 
care 52 pentru femei ş i 27 pentru bărbaţi; 
2. Asistență juridică la încheierea contractelor de întreținere prin intermediul  
notariatelor pentru persoanele vârstnice – în anul 2019 au fost 9 beneficiari din care 6 
femei. 
 

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice ”Vovidenia” este un serviciu social 
acreditat care oferă servicii sociale unui număr de 800 de beneficiari autonomi, (605 
femei şi 195 bărbaţi), pentru prevenirea marginalizării ș i excluziunii sociale, protecția 
persoanei vârstnice și creș terea calității vieții. Principalele servicii sunt cele asistență, 
suport, reabilitare ș i reinserție socială, prin intermediul activităților care se desfășoară în 
cadrul Centrului de Zi ”Vovidenia” (150 beneficiari - 130 femei şi 20 bărbaţi) și în 
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cele 7 cluburi pentru pensionari (650 beneficiari – 475 femei şi 175 bărbaţi) aflate 
în principalele cartiere ale municipiului Iaș i. 
1. consiliere psiho-socială și informare (consiliere psihologică individuală ș i de grup 
în vederea depăș irii situațiilor de criză specifice vârstei, informarea asupra drepturilor 
sociale, consiliere juridică, consiliere socială în vederea îmbunătățirii relațiilor cu 
membrii familiei lărgite/rude/cunoș tințe, consiliere în vederea adoptării unui stil de viață 
sănătos ș i autonom); 
2. socializare și petrecere a timpului liber (activități recreative, activități de 
socializare și reintegrare socială, cultural-educative, terapie ocupațională, jocuri de 
societate, excursii, participarea la spectacole de teatru, sărbătorirea aniversaților lunii, 
concursuri sportive, etc.); 
3. servicii medicale primare de întreținere și recuperare (asistență medicală 
primară, kinetoterapie, gimnastică adaptată, aerobic, masaj terapeutic). 
 

Căminul de Pensionari ”Sf. Cuvioasă Parascheva” oferă servicii sociale 
specializate în regim rezidenţial pentru un număr de 168 persoane, dintre care 101 sunt 
femei. Beneficiarii sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură 
economică, fizică sau socială, se află în imposibilitatea de a-ş i asigura nevoile sociale, 
de a se întreţine singure. Vârstnicii au acces, în principal, la următoarele servicii: 
1. servicii sociale acordate beneficiarilor/familiilor/aparținătorilorconsiliere socială, 
informare, mediere; 
2. servicii socio-medicale ș i de îngrijire: ajutor pentru igienă corporală, sprijin pentru 
îmbrăcare/dezbrăcare, deplasare în interior/exterior, servicii de îngrijire medicală 
primară, servicii de îngrijire paleativă; 
3. consiliere psihologică a beneficiarilor/aparținătorilor, spirituală, juridică; 
4. socializare și petrecere a timpului liber, meloterapie, activități meș teșugăreș ti ș i 
gospodăreș ti, sărbătorirea zilelor de naș tere ș i a onomasticii; 
5. servicii de asistență și îngrijire, cultură fizică medicală, kinetoterapie, masaj 
terapeutic, gimnastică medicală de întreținere a stării de sănătate. 
 

Căminul de Bătrâni ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” funcționează ca un 
serviciu social de asistență ș i suport în cadru instituționalizat pentru un număr de 122 
vârstnici, din care 67 sunt femei vârstnice. 

Principalele servicii sociale oferite sunt: 
1. asistență socială ș i psihologică; 
2. asistență spiritual-religioasă; 
3. socializare ș i petrecere a timpului liber, activități sportive, terapie prin muzică, terapie 
ocupațională; 
4. îngrijire și asistență medicală, educație sanitară individuală și de grup; 
5. asistență paleativă. 
 
 
 

Parteneriate încheiate pentru sprijinirea vârstnicilor aflați în dificultate 
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1. Fundația ”Izvor”, prin consultarea, schimbul de informații și experiență, accesarea 
de fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii și armonizării practicilor ș i metodelor 
de intervenție în ceea ce priveș te persoanele vârstnice aflate în fază terminală, suferind 
de boli incurabile; 
2. Congregația ”Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe”, prin consultarea, 
schimbul de informații ș i experiență, accesarea de fonduri nerambursabile în vederea 
îmbunătățirii ș i armonizării practicilor și metodelor de intervenție în ceea ce priveș te 
persoanele vârstnice marginalizate; 
3. Asociația ”Cristofor”, prin consultarea, schimbul de experiență ș i colaborarea între 
părți pentru realizarea de activități sociale caritabile pentru persoane vârstnice; 
4. Asociația Județeană a Pensionarilor Moldova Iași, prin furnizarea de servicii 
sociale, recreere pentru îmbunătățirea calității vieții cotidiene a persoanelor vârstnice 
aflate în nevoi; 
5. Fundația ”Principesa Margareta”, prin creș terea nivelului de informare a 
vârstnicilor privind drepturile și beneficiile acestora prin proiectul ”Telefonul 
Vârstnicului”; 
6. Parohia ”Vovidenia”, prin sus ținerea activităților meș teșugăreș ti tradiționale 
(țesătorie, costume populare, sculptură, împletituri), în cadrul unui atelier de terapie 
ocupațională care se desfășoară la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 
”Vovidenia”; 
7. Parohia ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” Iași, prin 
dezvoltarea de activități, proiecte în sprijinul persoanelor vârstnice vulnerabile; 
8. Federația Comunităților Evreiești din România, prin acordarea de servicii socio-
medicale/îngrijire la domiciliu. 

 
 
 


