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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

BENEFICII ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ACORDATE PERSOANELOR 
VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL IAŞI, 

PRIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 

Direcţia de Asistenţă Socială Iași este structura specializată în administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale primare ș i specializate 

cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei persoanelor, 

grupurilor sau comunităţilor aflate în nevoie socială. 

 

Primăria Municipiului Iaş i, prin Direcția de Asistență Socială Iaș i, asigură 

acordarea beneficiilor de asistență socială, serviciilor sociale primare ş i specializate 

persoanelor vârstnice, conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată ş i actualizată şi conform Legii 292/2011 a asistenţei sociale, în 
cadrul departamentelor de specialitate ale instituției, servicii în regim de zi precum ș i 

servicii socio-medicale rezidențiale prin două cămine pentru persoanele de vârsta a 

treia, astfel: 

 

I. Beneficii/Gratuități/Facilități  
 

1. Venitul Minim Garantat – se acordă familiilor ş i persoanele singure ale căror venituri 
se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat.  

 

2. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun – se adresează: 

- persoanelor pensionare cu vârsta de peste 65 ani, cu domiciliul în Municipiul Iaş i; 

- persoanelor pensionare cu vârstă până la 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iaş i, a căror 

pensii sunt mai mici decât salariul minim pe economie; 

- persoanelor fără venit și care au împlinit vârsta legală de pensionare. 

 
3. Facilităţi la tariful de salubritate acordate veteranilor de război – se referă la 

scutirea cu 50% din tarifele pentru serviciile de salubritate pentru veteranii de război, 

văduvele veteranilor de război, deţinuţii politici. 

 

4. Ajutoare de înmormântare/înhumare se acordă persoanelor fără venituri sau 

persoanelor cu dizabilități care nu sunt pensionare. 
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5. Ajutoare de urgență în bani sunt acordate ca măsură de suport pentru depăşirea 

unor situaţii de dificultate temporară:   
- în cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane vârstnice singure sau provenite din 

familii în care venitul net pe membru de familie nu depăşeş te nivelul salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată /membru de familie, indexat în condiţiile legii; 

- în cazul persoanelor care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de 

specialitate ce necesită investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale, tratament; 

- pentru sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de 

evidenţă a populaţiei ş i stare civilă; 

 
6. Ajutoare de urgență în natură constituite din pachete cu alimente care se acordă 

persoanelor aflate în nevoie cu ocazia sărbătorilor de peste an. 

 

7. Ajutoare sub formă de carnete cu tichete valorice sociale acordate cu ocazia 

sărbătorilor pascale și sărbătorilor de iarnă, carnetul fiind în valoare de 70 de lei 

(șapte tichete a 10 lei fiecare). 

 
8. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei – se acordă, în perioada sezonului rece, 

familiilor sau persoanelor singure cu venituri mici, pe bază de cerere însoţită de actele 

doveditoare privind componenţa familiei ş i veniturile acesteia. Aceste ajutoare se 

definesc în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, astfel: 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei cu cu agent termic; 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan; 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică; 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne ş i combustibili solizi. 
 

II. Servicii sociale primare 
 
1. Se efectuează anchetele sociale pentru următoarele situații: 
- încadrarea în grad de handicap; 

- accesarea serviciilor specializate ȋn centre de zi;  

- completarea dosarului de pensie de invaliditate; 
- ocrotire în unităţile de îngrijire medico - socială; 

- instituţionalizarea persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale; 

- persoanele vârstnice care au solicitat îngrijire la domiciliu; 

- beneficiari gratuitate pe mijloacele de transport în comun/ verificare îndeplinire condiţii 

legale; 

- acordarea ajutoarelor privind încălzirea locuinţei; 

- acordarea ajutoarelor de urgenţă în bani şi/sau natură. 

 
2. Persoanele vârstnice pot fi asistate la biroul notarului public, în vederea 

încheierii unor acte juridice ș i contracte de întreținere, de către un reprezentant al 

autorității tutelare și consilierul juridic, în conformitate cu art.30, alin.2 al Legii 17/2000 
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privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice modificată ș i completată prin Legea 

19/2018. 
 

III. Servicii sociale specializate 
 

1. Servicii acordare în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice "Vovidenia" 
și a celor șapte cluburi de pensionari din structură în vederea prevenirii şi depăş irii 

unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate: 

- reabilitare ș i reinserție socială; 

- servicii psiho-sociale; 
- terapie ocupațională; 

- servicii medicale primare; 

- socializare ş i petrecere a timpului liber. 

 

2. Servicii rezidențiale acordate în cadrul Căminului de pensionari "Sf. Cuvioasă 
Parascheva" cu o capacitate de 253 locuri: 

- găzduire pe perioadă nedeterminată, urmărindu-se cu prioritate asigurarea ş i 
garantarea unui standard de viaţă care să corespundă nevoilor persoanelor vârstnice; 

- consiliere psiho-socială; 

- acompaniere; 

- îngrijire personală; 

- asigurarea sprijinului pentru efectuarea tratamentelor prescrise de medici; 

- asigurarea administrării corecte a medicamentației; 

 - desfășurarea unor activități de recreere și socializare. 

 
3. Servicii rezidențiale acordate în cadrul Căminul de bătrâni "Sf. Constantin și 
Elena" cu o capacitate de 178 de locuri: 

- evaluare complexă ș i reevaluare; 
- consiliere psiho-socială; 

- reevaluarea din punct de vedere al statusului psiho-afectiv; 

- monitorizare, consiliere psiho-afectivă; 

- consiliere de grup;  
-  asistență spiritual - religioasă; 

- monitorizarea schemelor de tratament și administrarea medicamentelor; 

- informarea beneficiarilor cu privire la diverse teme de interes. 

4. Consiliere psiho-socială, asistenţă medicală primară, mediere învederea reinserției 

sociale a persoanelor fără adăpost, în regim redidențial în cadrul Centrului Social 
de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială C.A. Rosetti. 
 

5. Servicii de asigurare hrană prin Cantina Socială. 
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Alte forme de sprijin asigurate prin desfășurarea unor acțiuni de responsabilizare 
a comunității și de promovare a îmbătrânirii active 

 
1. Ajutoare acordate prin campania "Donează pentru un zâmbet" – acțiune care se 

desfășoară anual, în perioada sărbătorilor Pascale în cadrul căreia ieșenii sunt invitați 

să doneze alimente neperisabile ș i materiale de curățenie. 

 
2. Omagierea persoanelor vârstnice și promovarea îmbătrânirii active cu ocazia 

"Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice" marcată în fiecare an la 1 octombrie 

pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, încurajarea acestora de a 
participa activ la viaţa comunității, combaterea fenomenelor asociate cu izolarea socială 

sau singurătatea.  

 

3. Seniorii anului - Concurs de tradiții, abilitate și maturitate – acest eveniment este 

un act de celebrare, un omagiu adus celor ajunș i la vârsta senectuții ș i a înțelepciunii, 

această venerabilă etapă a vieții. 

 
 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Luminiţa MUNTEANU 

 


