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Cap. 1. STAREA ECONOMICĂ 
 
1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice 
 

a) Industrie 
 În perioada 1.I-31.XII.2018, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, 
producţia industrială la nivelu l județului Iași a crescut cu 6,8%. În același timp, cifra de 
afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a crescut cu 5,4%.  
 

Anul de Bază = 2015 2017 vs 
2016 

2018 vs 
2017 

Indicii producţiei industriale (%) 101,3 106,8 
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe 
total (%)  109,3 105,4 

 
Indicii producţiei industriale îşi propun să identifice schimbările intervenite în volumul 

producţiei realizate de unităţile cu specific industrial într-o perioadă de timp determinată faţă 
de o perioadă stabilită drept bază de raportare, în situaţia dată fiind vorba de anul anterior. 
Se observă atât în anul 2017 cât şi în 2018 majorări în volumul producţiei industriale 
raportate cumulat de unităţile economice reprezentative incluse în eșantionul constituit la 
nivelul judeţului Iaşi, acestea situându-se în intervalul 1,3% – 6,8%. 
 O tendinţă de creştere uşor mai accentuată a fost înregistrată de indicii valoric i ai cifrei 
de afaceri din industrie pentru primul an al perioadei față de anul anterior, valorile acestor 
indicatori statistici, care cuantifică evoluția veniturilor totale din sectorul industrial, evidențiind 
majorări cuprinse între 5,4% și 9,3% pentru cele două intervale de timp considerate. 
Mai jos, prezentăm un clasament al diviziunilor din industrie în funcție de ponderea 
deținută în valoarea producției industriale în anii 2017, respectiv 2018: 
 

Anul 2017 
Nr. 
crt. Div Diviziunea denumire Pondere 

1 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 37,7% 
2 10 Industria alimentară 15,9% 

3 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice 

9,2% 

4 24 Industria metalurgică 9,1% 
5 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 7,2% 

6 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

4,0% 

7 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşin i, utilaje şi instalaţii 2,4% 

8 13 Fabricarea produselor textile 2,2% 



 

9 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2,1% 

10 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor 

1,8% 

 
Anul 2018 

Nr. 
crt. 

Div Diviziunea denumire Pondere 

1 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 38,6% 
2 10 Industria alimentară 16,6% 
3 24 Industria metalurgică 9,4% 

4 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice 7,7% 

5 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 6,9% 

6 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

3,1% 

7 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşin i, utilaje şi instalaţii 2,8% 

8 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2,2% 
9 13 Fabricarea produselor textile 2,0% 

10 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor 

1,9% 

 
Efectivul de salariaţi din judeţul Iaşi la data de 31.XII.2018, a fost de 171579  

persoane, în creştere cu 9830 persoane (+6,1%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2017. 
 În luna decembrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost 
de 4732 lei (+15,9% faţă de luna decembrie 2017), iar cel mediu net de 2831 lei (+15,9% 
faţă de luna decembrie 2017); Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul 
Iaşi, realizat în luna decembrie 2018, a fost mai mic cu 4,3%.  

Indicele câștigului salarial real pentru luna decembrie 2018 faţă de luna 
decembrie 2017, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele 
prețurilor de consum, în județul Iași a fost de 112,21%, ceea ce înseamnă că puterea de 
cumpărare a salariulu i a crescut cu 12,2%. 

Pe grupe mari de activități, evoluția câştigului salarial mediu nominal net în luna 
decembrie 2018 comparativ cu decembrie 2017, se prezintă după cum urmează: 

Câștigul salarial mediu 
nominal net 

% decembrie 
2018 față de: 

decembrie 
2017 

Total 115,9 

Agricultură+Silvicultură+Pescuit 135,6 

Industrie+Construcții 109,4 

Servicii 116,9 
 
 

b) Agricultura 
 Județul Iași este situat în N-E României, la marg inea sud – estică a Câmpiei Moldovei, 
la zona de contact cu Podişul Central Moldovenesc,  în centrul Regiunii Moldova. Are o 
suprafaţă totală de 548,0 mii ha şi o populaţie de 944.074 locuitori (la 31 dec. 2018 -  date 
DJS Iasi, populație după domiciliu).  
Relief: caracteristic Podişului Moldovei, a II-a zonă favorabilă pentru agricultură, predomină 
regiunile de deal şi câmpie, caracterizate prin altitudini joase. 
Reţea hidrografică: formată din râurile Siret, Prut, Moldova, Bahlui, Jijia. 



 

Climat: temperat - continental, caracterizat prin ierni geroase şi veri secetoase  
Precipitaţii medii anuale: 500 - 600 mm / mp  
 Valori medii ale temperaturii anuale: 8 - 9,5 º C 
Organizare administrativ teritorială a judeţului Iaşi include 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 
3 oraşe (Tg. Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei), 93 comune şi 418 sate. 
Suprafața cultivată și producția agricolă vegetală la principalele culturi din județul 
Iași 

Suprafața (ha) Producție Principalele culturi 
2017 2018 2017 2018 

Cereale pentru boabe 134990 134713 664575 760838 
Grâu și secară 34142 34390 150083 142843 
Secară 82 100 287 345 
Grâu - total 34060 34290 149796 142498 
Grâu comun 33976 34168 149508 142058 
Grâu dur 84 122 288 440 
Orz și orzoaică 4310 3426 16065 13534 
Orz 2330 1883 10068 9376 
Ovăz 4595 4484 9747 9514 
Porumb boabe 91165 90848 486253 590948 
Sorg 331 844 830 1746 
Leguminoase pentru boabe 2568 2946 4225 4685 
Mazăre boabe 1207 1593 2746 2944 
Fasole boabe 1361 1353 1479 1741 
Cânepă pentru fibră 4 104 2 125 
Plante uleioase 42781 41885 102275 95222 
Floarea soarelui 26180 25546 67889 60086 
Rapiță 10137 11921 22449 23963 
Soia boabe 6255 4071 11629 10917 
Sfecla de zahăr 3640 3864 131086 116430 
Tutun 27 30 26 40 
Plante medicinale și aromatice 20 20 30 30 
Cartofi - total 5221 5079 83839 73203 
Cartofi t impurii, semitimpurii și de 505 505 4517 3312 
Cartofi de toamnă 4716 4574 79322 69891 
Legume - total 10362 10150 131382 145223 
Tomate 1569 1644 28606 30121 
Vinete 334 333 2845 3106 
Ceapă uscată 1652 1619 14467 14601 
Usturoi uscat 469 454 2019 1707 
Varză albă 1618 1589 30655 32627 
Ardei 789 787 7900 7996 
Rădăcinoase comestibile 842 846 10398 10336 
Legume cultivate în câmp 6713 6505 87522 102455 
Legume în solarii si sere 74 82 3066 3776 
Legume proaspete din grădinile 3573 3559 40794 38992 
Pepeni verzi și galbeni 1403 1217 23331 32741 
Furaje verzi din teren arabil 31206 30901 397108 428782 
Furaje perene 27150 26624 334742 360310 
Lucernă 22584 22326 289713 312853 
Trifoi 2682 2646 23094 23841 
Furaje verzi anuale 4056 4277 62366 68472 
Porumb verde furajer 1528 1534 32977 32797 
Rădăcinoase furajere 569 570 11422 18354 

 (Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași) 
 



 

I.  Patrimoniu funciar – SST  2018 

2018 Specificare 
Suprafaţă 

- ha - 
% 
 

Total general 547.741 100 
● Agricol 396.970 72 
- Arabil 276.476 70 % din agricol 
- Păşuni + Faneţe 102.220 26 % din agricol 
- Patrimoniu viticol 11.385 3 % din agricol 
- Patrimoniu pomicol 6.889 2 % din agricol 
● Neagricol 150.771 28 
- Păduri 96.468 64 % din neagricol 
- Ape 12.860 9 % din neagricol 
- Căi de comunicaţie 10.332 7 % din neagricol 
- Curţi, construcţii 20.260 13 % din neagricol 
- Neproductiv 10.851 7 % din neagricol 

 
II. Modul de folosinţă  şi exploatare la 15 iunie  2018   
                                 - hectare -  

Din care  
Specificare 

 
Total 

 agricultură 

 
 
% 
 

Exploatată 
 în sistem 
asociativ 

 
% 
 

 
SUPRAFAŢA AGRICOLĂ 

 
391.929 

 
100 

 
204.093 

 
52 

♦ Arabil      273.119 70 142.594 52 
♦ Patrimoniu viticol 
- din care: vii pe rod 

11.425 
10.503 

3 2.854 25 

♦ Patrimoniu pomicol 
- din care: livezi pe rod 

5.216 
3.564 

1 1.160 22 

♦ Pajişti naturale 
  din care: - păşuni 
                 - fâneţe 

102.019 
77.634 
24.385 

26 
 

57.485 
 

56 
 

♦ Arbuști fructiferi 
- din care: arbusti pe rod 

150 
138 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 III.  Structură culturi ( sinteză Agr 2A 2018) 
 
Nr. 
crt. 

 
CULTURA 

TOTAL 
JUDEŢ 

% 
 

ARABIL TOTAL 273.119 100 
CEREALE PENTRU BOABE 153.568 56 % din total arabil 
• grâu + secară + trit icale - total 41.191 27%  din cereale 
• orz + orzoaică  5.370 3%    din cereale 
• ovăz boabe    3.750 2%    din cereale 

1 

• porumb + sorg boabe 103.254 67%    din cereale 
LEGUMINOASE  PENTRU BOABE  3.814 1% din total arabil 
• mazăre boabe 2.377 62% din leguminoase 
• fasole boabe 1.400 37% din leguminoase 

2 

• alte leguminoase boabe (naut, linte, bob, 37 1% din leguminoase 



 

Nr. 
crt. 

 
CULTURA 

TOTAL 
JUDEŢ 

% 
 

lupin) 
PLANTE ULEIOASE 59.205 22% din total arabil 
• floarea soarelui 40.005 68% din uleioase 
• rapiţă 12.065 20% din uleioase 
•  soia boabe 6.300 11% din uleioase 
• muştar   552 1% din uleioase 

3 

• alte plante uleioase (canepa) 283 * 
PLANTE PTR INDUSTRIALIZARE 4.370 2% din total arabil 
 • sfeclă zahăr 4.269 98% din plante 

ptr.industrializare 
 •   tutun 38 1% din plante ptr.industrializare 

4 

 • alte plante pt. alte industrializari 
(sorg mături, miscanthus, salcie energetica, 
alte) 

63 1% din plante ptr.industrializare 

5 CARTOFI TOTAL 5.610 2% din total arabil 
6 LEGUME CÂMP + SOLARII + PEPENI 11.461 4% din total arabil 
7 PLANTE NUTRET 34.596 13% din total arabil 
8 ALTE CULTURI  495 * 

 
IV. Producţii obţinute în 2018 
 

a) Producţia vegetală 2018 
 

 
TOTAL AGRICULTURA 

 
Nr. 
Crt 

 
S p e c i f i c a r e 

Suprafaţa 
- ha - 

Producţia 
totală 

- tone - 

Producţia 
medie 

- kg/ha - 
1 Grâu + secară + trit icale 41.191 149.547 3.631 
2 Orz 3.950 12.640 3.200 
3 Orzoaică total 1.420 3.776 2.659 
4 Ovăz 3.750 6.544 1.745 
5 Porumb boabe +sorg total 103.254 594.410 5.757 
6 Mei  3 4 1.333 
8 Mazăre boabe 2.377 4.400 1.851 
9 Fasole boabe 1.400 1.701 1.215 

10 Linte si bob 3 4 1.333 
11 Naut 12 10 833 
12 Lupin +alte plante leguminoase 22 17 773 
13 Floarea soarelui, total 40.055 112.791 2.816 
14 Rapiţă 12.065 30.164 2.500 
15 Soia boabe 6.300 14.255 2.263 
16 Mustar 552 400 725 
17 Alte plante uleioase(canepa) 283 196 693 
18 Sfeclă zahăr 4.269 139.500 32.677 
19 Tutun 38 40 1.053 
20 Sorg pentru maturi 8 8 1.000 
21 Salcie energetica 8 0 0 
22 Miscanthus giganteus 1 0 0 



 

 
TOTAL AGRICULTURA 

 
Nr. 
Crt 

 
S p e c i f i c a r e 

Suprafaţa 
- ha - 

Producţia 
totală 

- tone - 

Producţia 
medie 

- kg/ha - 
23 Alte plante pentru alte 

industrializari 
46 0 0 

24 Cartofi total 5.610 74.665 13.309 
25 Legume câmp şi solarii 9.986 125.796 12.597 
26 Pepeni verzi şi galbeni 1.475 25.100 17.017 
27 Plante nutreţ – masă verde 34.596 374.900 10.837 
28 Seminte,seminceri - total 5 1 200 
29 Flori câmp-mii fire 7 855 122                                           
30 Căpşuni pe rod 41 160 3.902 

Struguri, total 10.503 83.000 7.903 
     - struguri vin 5.769 52.300 9.066 
     - struguri masă 314 2.400 7.643 

31 

     - vii hibride 4.734 30.700 6.485 
Fructe total * 72.222 * 32 
     - în masiv 4.498 34.463 7.662 

  
b) Producţia animală 2018 
 
Nr. 
crt. 

Specificare UM Realizat  

1 BOVINE TOTAL capete 89.209 
- din care: vaci si juninci capete 52.626 
• producţia medie de lapte l/cap 3.518 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 414 
• producţia totală de lapte Mii hl. 1.455 

 

• producţia totală de carne To viu 6.135 
2 PORCINE TOTAL capete 81.827 

- din care: scroafe capete 7.380 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 110 

 

• producţia totală de carne To viu 27.714 
3 OVINE Capete 350.835 

- din care: oi+mioare Capete 295.196 
• producţia medie de lână Kg/cap 2,7 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 15,6 
• producţia medie de lapte l/cap 55,5 
• producţia totală de lână Tone 600 
• producţia totală de carne To viu 1.123 

 

• producţia totală de lapte Mii hl. 95,2 
4 CAPRINE Capete 40.998 

- din care: capre Capete 21.548 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 9,2 
• producţia medie de lapte l/cap 98,7 
• producţia totală de carne To viu 25 

 

• producţia totală de lapte Mii hl. 15,3 
5 PĂSĂRI TOTAL Cap. 2.046.199 

- din care: păsări ouătoare Cap. 992.913  
• producţia medie de ouă de pasăre Buc/cap 105 



 

Nr. 
crt. 

Specificare UM Realizat  

• producţia totală de ouă de pasăre Mii buc 102.600 
• producţia totală de carne de pasăre To viu 25.732 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 2,4 

 
V.  Situația suprafețelor însămânțate în toamna anului 2018 și propuneri pentru 
însămânțări în primăvara anului 2019 
 
a)Producția vegetală 2019 
 

Nr. 
crt. 

Specificare       Suprafața 
- ha - 

A R A B I L   TOTAL 273.119 
A. Suprafața însămânțată în toamna 2018 total, din 

care: 
51.686 

Grâu+secară+triticale 35.775 
- grâu 34.500 
- secară  175 

1 

- trit icale  1.100 
2 Orz  2.980 
3 Orzoaică de toamnă  230 
4 Rapiţă de toamnă 9.700 
5 Muștar alimentar 301 

Legume  total, din care: 1.050 
- ceapă uscată 800 

6 

- usturoi uscat 250 
Plante de nutreț 1.650 

- lucernă 1.300 
- trifoi 170 

7 

- alte perene 180 
B. Perene vechi rămase în cultură pentru anul 2019 28.279 
C. Propuneri ptr.însămânțări de primăvară 2019, total 

din care 
193.154 

1 Orzoaică primăvară 1.610 
2 Ovăz boabe 3.750 
3 Porumb + sorg boabe 106.927 
4 Mazăre boabe 2.450 
5 Fasole boabe 1.450 
6 Floarea soarelui 39.450 
7 Soia boabe 6.500 
8 Mustar 550 

10 Sfeclă zahăr 4.300 
11 Sorg mături 8 
13 Tutun 38 
14 Canepa 150 
15 Cartofi total 5.800 
16 Legume câmp+solarii total 

din care în solarii 
10.350 

101 
- tomate timpurii+vară 

               din care: in solarii 
580 
30 

     -      tomate toamnă 1.450 

 

- ceapă uscată 665 



 

Nr. 
crt. 

Specificare       Suprafața 
- ha - 

- usturoi uscat 330 
- varză timpurie+vară 

            din care: în solarii 
330 
12 

     -     varză de toamnă 1.350 
- conopidă 180 
- rădăcinoase 1.350 
- mazăre păstăi 150 
- fasole păstăi 690 
- ardeioase 

            din care: în solarii 
965 
24 

- vinete 450 
- castraveţi 

           din care: în solarii 
650 
20 

- alte legume 
            din care: în solarii 

1.260 
15 

17 Pepeni total 1.880 
Plante nutret 7.715 
- anuale 5.703 
- porumb siloz 1.200 
- sfeclă furaj 560 

18 

- dovleci 160 
19 Sere+răsadnițe 21 
20 Ogoare şi rămas neinsămânţat 410 
21 Alte culturi 165 

             
aa))   PPrroodduuccţţ iiaa  aanniimmaallăă  22001199  

 
Nr. 
crt. 

Specificare UM Propuneri  2019 

1 BOVINE TOTAL capete 95.500 
- din care: vaci si juninci capete 48.550 
• producţia medie de lapte l/cap 4.000 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 450 
• producţia totală de lapte Mii hl. 1.500 

 

• producţia totală de carne To viu 7.700 
2 PORCINE TOTAL capete 120.000 

- din care: scroafe capete 7.500 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 110 

 

• producţia totală de carne To viu 20.000 
3 OVINE+CAPRINE Capete 390.000 

- din care: oi+mioare Capete 300.000 
• producţia medie de lână Kg/cap 3,0 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 20 
• producţia medie de lapte l/cap 45 
• producţia totală de lână Tone 600 
• producţia totală de carne To viu 1.500 

 

• producţia totală de lapte Mii hl. 115 
4 PĂSĂRI OUĂTOARE Mii cap 1.350 

- din care: găini ouătoare Mii cap 1.150 
• producţia medie de ouă de pasăre Buc/cap 150 

 

• producţia medie de ouă la găini ouătoare Buc/cap 150 



 

Nr. 
crt. 

Specificare UM Propuneri  2019 

• producţia totală de ouă de pasăre Mii buc 202.500 
• producţia totală de ouă la găini ouătoare Mii buc 172.500 
• producţia totală de carne de pasăre To viu 22.500 

 
VII. Suprafețe cu principalele culturi din județul Iași – evoluție 2017/2018 

 
Nr. 
crt. 

 
CULTURA 

 
2017 

 
2018 

1 Grâu + secară + trit icale - total 34.745 41.191 
2 Orz + orzoaica 4.752 5.370 
4 Ovăz boabe    3.645 3.750 
5 Porumb + sorg boabe 99.694 103.254 
6 Mazăre boabe 1.614 2.377 
7 Fasole boabe 1.360 1.400 
8 Floarea soarelui 44.095 40.005 
9 Rapiţă 9.903 12.065 

10 Soia boabe 9.814 6.300 
11 Muştar   286 552 
12 Sfeclă zahăr 2.776 4.269 
13 Tutun 26 38 
15 Cartofi total 5.558 5.610 
16 Legume câmp + solarii + pepeni 13100 11.461 
18 Plante nutret 32.873 34.596 
19 Alte culturi 286 495 
22 Vii pe rod 11.534 10.503 
23 Livezi pe rod 4.284 3.564 
24 Arbuşti fructiferi pe rod 41 138 

 
VIII. Producția agricolă la principalele culturi din județul Iași – evoluție 
2017/2018 
 

Producţia totală - tone - Nr. 
Crt 

S p e c i f i c a r e 
2017 2018 

1 Grâu + secară + trit icale 144.445 149.547 
2 Orz + orzoaică 22117 16.416 
4 Ovăz 7.513 6.544 
5 Porumb boabe +sorg total 545.822 594.410 
6 Mazăre boabe 3.960 4.400 
7 Fasole boabe 1.500 1.700 
8 Floarea soarelui, total 110.860 112.790 
9 Rapiţă 24.866 30.164 

10 Soia boabe 20.120 14.255 
11 Mustar 454 400 
12 Sfeclă zahăr 152.680 139.500 
13 Tutun 25 40 
14 Sorg pentru maturi 8 8 
15 Miscanthus giganteus 18 0 

16 Cartofi total 81.635 74.665 
17 Legume câmp şi solarii + pepeni 150834 150.896 



 

Producţia totală - tone - Nr. 
Crt 

S p e c i f i c a r e 
2017 2018 

19 Plante nutreţ – masă verde 312.220 374.900 
20 Seminte, seminceri - total 333 1 
21 Flori câmp-mii fire 1.500 855 
22 Căpşuni pe rod 250 160 

Struguri, total 102.510 83.000 
     - struguri vin 69.700 52.300 
     - struguri masă 2.480 2.400 

23 

     - vii hibride 30.330 30.700 
Fructe total 59.790 72.222 24 
     - în masiv 22.707 34.463 

 
IX. Producția animală – evoluție 2018/2018 

Realizat  Nr. 
crt. 

Specificare UM 
2017 2018 

BOVINE TOTAL capete 89.121 89.209 
- din care: vaci si juninci capete 50.964 52.626 
• producţia medie de lapte l/cap 3.511 3.518 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 457 414 
• producţia totală de lapte Mii hl. 1.452 1.455 

1 

• producţia totală de carne To viu 7.744 6.135 
PORCINE TOTAL capete 82.401 81.827 
- din care: scroafe capete 7.397 7.380 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 131 110 

2 

• producţia totală de carne To viu 32.963 27.714 
OVINE Capete 351.914 350.835 
- din care: oi+mioare Capete 297.497 295.196 
• producţia medie de lână Kg/cap 2,1 2.7 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 11,8 15.6 
• producţia medie de lapte l/cap 55,5 55.5 
• producţia totală de lână Tone 600 600 
• producţia totală de carne To viu 862 1.123 

3 

• producţia totală de lapte Mii hl. 95,1 95,2 
CAPRINE Capete 56.364 40.998 
- din care: capre Capete 25.548 21.548 
• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 12,4 9,2  
• producţia medie de lapte l/cap 134,2 98,7 
• producţia totală de carne To viu 19 25 

4 

• producţia totală de lapte Mii hl. 20,8 15,3 
PĂSĂRI TOTAL Cap. 2.513.643 2.046.199 
- din care: păsări ouătoare Cap. 1.013.706 992.913 
• producţia medie de ouă de pasăre Buc/cap 119 105 
• producţia totală de ouă de pasăre Mii buc 120.500 102.600 
• producţia totală de carne de pasăre To viu 18.129 25.732 

5 

• greutatea medie de sacrificare Kg/cap 2,1 2,4 
(Sursa: Direcția  pentru Agricultură Județeană Iași) 

 
c) Turism 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.I – 31.XII.2018 au 
însumat 333021 persoane, în creștere cu 3,9% față de perioada 1.I – 31.XII.2017. 



 

Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au 
reprezentat, în perioada 1.I – 31.XII.2018, 79,3% din numărul total de sosiri, în timp ce 
turiștii străini au reprezentat 20,7% (19,8% în perioada 1.I – 31.XII.2017). Pe tipuri de 
structuri de primire turistică, sosirile în hoteluri dețin 83,5% din totalul sosirilor, iar pe 
categorii de clasif icare a structurilor de primire turistică, categoria „4 stele” deține 40,8% din 
total sosiri. 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.I – 31.XII.2018 
au însumat 562873, în creștere cu 2,8% față de 1.I – 31.XII.2017; durata medie a șederii a 
fost de 1,69 zile (1,70 zile turişti români şi 1,67 zile turişti străini). 

 
Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică,  
pe tipuri de structuri de primire turistică, în județul Iași 
  - număr - 
Tipuri de structuri de primire 
turistică 2017 2018 

Total județ IAȘI 85 82 
Hoteluri 30 29 
Hosteluri 4 5 
Moteluri 2 2 
Vile turistice 6 4 
Cabane turistice 1 1 
Bungalouri : : 
Campinguri 1 1 
Popasuri turistice 1 2 
Tabere de elevi și preșcolari 1 1 
Pensiuni turistice 25 19 
Pensiuni agroturistice 14 18 
„:” date lipsă 
 
   
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe tipuri de 
structuri   de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în 
județul Iași 
  - locuri-zile - 
Structura de primire turistică 2017 2018 
Total județ IAȘI 1490230 1469437 
Hoteluri 1063592 1064780 
Hosteluri 15822 33177 
Moteluri 48844 48105 
Vile turistice 50336 39042 
Cabane turistice 9855 10155 
Bungalouri : : 
Popasuri turistice : 4236 
Tabere de elevi și preșcolari 23976 38372 
Pensiuni turistice 190354 147036 
Pensiuni agroturistice 87451 84534 
„:” date lipsă 
 
   
Sosiri ale turiștilor in structuri de primire turistica cu funcțiuni  
de cazare turistică, pe tipuri de structuri, în județul Iași 
  - persoane - 
Structura de primire turistică 2017 2018 



 

Total județ IAȘI 321359 333021 
Hoteluri 262342 278187 
Hosteluri 4186 7473 
Moteluri 3642 4276 
Vile turistice 9715 6049 
Cabane turistice 1348 1339 
Bungalouri : : 
Popasuri turistice : 86 
Tabere de elevi și preșcolari 1406 2458 
Pensiuni turistice 29532 22399 
Pensiuni agroturistice 9188 10754 
„:” date lipsă 
 
 
   
Înnoptări ale turiștilor in structuri de primire turistică,  
pe tipuri de structuri, in județul 
Iași   
  - număr - 
Structura de primire turistică 2017 2018 
Total județ IAȘI 548558 562873 
Hoteluri 461097 476689 
Hosteluri 5730 9274 
Moteluri 3659 4412 
Vile turistice 13671 9205 
Cabane turistice 2105 1854 
Bungalouri : : 
Popasuri turistice : 270 
Tabere de elevi si preșcolari 5835 8249 
Pensiuni turistice 41105 34334 
Pensiuni agroturistice 15356 18586 
„:” date lipsă 
 
   
Indicii de utilizare netă a locurilor de 
cazare,   
pe tipuri de structuri de primire turistică, in județul Iași 
  - procente - 
Tipuri de structuri de primire 
turistica 2017 2018 

Total județ IAȘI 36,8 38,3 
Hoteluri 43,4 44,8 
Moteluri 7,5 9,2 
Vile turistice 27,2 23,6 
Hosteluri 36,2 28,0 
Cabane turistice 21,4 18,3 
Bungalouri : : 
Popasuri turistice : 6,4 
Tabere de elevi și preșcolari 24,3 21,5 
Pensiuni turistice urbane 21,6 23,4 
Pensiuni agroturistice 17,2 22,0 

„:” date lipsă 
 (Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași) 



 

 
Biroul de Cooperare Economică și Turism din cadrul Municip iulu i Iași, asigură 

dezvoltarea durabilă a turismulu i în regiune şi reprezintă legătura indispensabilă a orașulu i cu 
turiștii. Activitățile specifice se referă la promovarea imagin ii turistice ieșene atât în țara cât și 
peste hotare. Evenimentele organizate de Biroul Cooperare Economică și Turism, în 
colaborare cu partenerii săi, au evidențiat specificul orașului Iași în esența sa cultural-istorică. 
Activitățile zilnice desfășurate pe parcursul anului 2018 au fost următoarele: 
- Informarea turiștilor care au vizitat sediul Centrului de Informare Turistică (2.877 

persoane) – în scădere cu aproximativ 10% față de 2017, (937 turiști străini și 1940 turiști 
români); 

- Informarea turiștilor care au solicitat acest lucru; 
- Realizarea de tururi ghidate ale orașului Iași în limba română și engleză; 
- Actualizarea bazei de date a Biroului Cooperare Economică și Turism; 
- Realizarea calendarului cu evenimentele cultural-artistice din Iași; 
- Actualizarea site-ului www.turism-iasi.ro; 
- Completarea și actualizarea aplicației mobile – Iași Official App. 

(Sursa: Primăria Municipiului Iași) 
 
d) Transporturi 
 
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE TRANSPORT 
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi are în administrare o reţea 
de drumuri judeţene de 995,438 km. conform H.C.J. nr.218/27.06.2018. Tipul îmbrăcăminţii 
drumurilor judeţene, precum şi numărul de kilometri aferent este prezentat în tabelul de mai 
jos. Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă, în anul 2018, Direcţia 
Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, a intervenit prin lucrări de 
întreţinere ṣi reparaţii curente la drumuri, construcţii de drumuri ṣi poduri noi cu finanţare 
asigurată de Consiliu l Judeţean Iaşi, în calitate de ordonator principal de credite, în valoare de 
10.890.106,23 lei, conform programelor de lucrări aprobate prin Hotărârile C.J.Iaşi.  
 
SITUAŢIE STATISTICĂ 2017÷2018, privind drumurile judeţene aflate în 
administrarea DJADP Iaşi 
 
- TIPUL ÎMBRĂCĂMINŢII - 

2017 2018 Nr. 
crt. 

Tipul drumului 
km. km. 

 Drumuri  -  total 995,438 998,143 

I. Drumuri modernizate -  total, 
din care: 

136,191 169,374 

 -cu îmbrăcăminţi de beton de ciment 41,415 41,415 
 -cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu 94,662 127,845 
 -pavate cu piatră 0,114 0,114 

II. 
Drumuri cu îmbrăcăminţi rutiere uşoare 
- total, 
din care: 

468,025 451,623 

 -cu durata de serviciu expirată 200  
III. Drumuri pietruite 342,614 319,492 
IV. Drumuri de pământ 49,608 57,654 

 
 Numărul de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, înmatriculate în județul Iași 
în anii 2017 – 2018 este: 

Număr – 



 

 Categorii 
de vehicule 

Categorii de vehicule 
rutiere pentru transport 
pasageri 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Motorete si motociclete 60 82 
Autoturisme 2193 2938 Vehicule noi 
Autocare, autobuze si 
microbuze 77 47 

Motorete si motociclete 127 148 
Autoturisme 13193 12841 

Vehicule 
importate de 
ocazie Autocare, autobuze si 

microbuze 
76 65 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași) 
 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT AERIAN: AEROPORTUL regional IAȘI 

      Aeroportul Internațional Iași a încheiat anul 2018 cu un nou record de trafic - 
1.256.640 de pasageri au tranzitat aerogara ieșeană, avansul f iind de aproximativ 10 
procente față de anul 2017 și de 43% față de anul 2016. Luna august a fost luna cea mai 
aglomerată in 2018 - aproximativ 143.000 de persoane au folosit serviciile Aeroportului Iași,  
creșterea fiind de 17% față de aceeași perioadă a anului anterior și de 32 de procente față de 
luna august a anului 2016.  

În luna octombrie 2018, pentru a doua oară în istoria sa, Aeroportul Iași a atins pragul 
de un milion de pasageri, cu o lună mai devreme față de 2017. Tot în 2018, a crescut 
numarul de mișcări ale aeronavelor pe Aeroportul Iași - au fost înregistrate 12.749 de 
aterizări și decolări, cu peste 8% mai multe decât în 2017. 

 
Pe langa veniturile realizate datorita cresterii numarului de pasageri ( peste 1.250.000 

in 2018), au fost create si venituri financiare din activitati conexe desfasurate pe Aeroportul 
Iasi - spatii comeciale, servicii rent-a-car, publicitate, infoliere bagaje, servicii exchange si 
bancare, etc. 
 
*Planul de dezvoltare a portofoliulu i de rute la Aeroportul Iasi a inclus: 

1) Atragerea a noi companii low-cost si operarea unor rute spre destinatii neacoperite 
ERNEST AIRLINES: CUNEO si VERONA (din iunie) 

In parale l, au fost purtate discutii cu operatori strain i de succes: Turkish Airlines si Lufthansa, 
in vederea stabilirii unor parteneriate in viitor, odata cu extinderea infrastructurii 
aeroportuare. 

2) Restabilirea conexiunii directe cu Vestul tarii, prin compania nationala 
TAROM : TIMISOARA (din martie) si CLUJ-NAPOCA (din iunie) 

3) Deschiderea noilor zboruri internationale anuntate in 2017  
WIZZ AIR (din iulie): BRUXELLES (Charleroi), EINDHOVEN, BILLUND, DORTMUND, 
MALMO, SANOLOC (cursa sezoniera), PARIS (Beauvais) si LIVERPOOL (din octombrie) 

Introducerea acestor noi destinatii vine odata cu extinderea bazei Wizz Air la Iasi, prin 
alocarea celei de-a doua aeronave in luna iulie 2018. 
Totodata, dezvoltarea bazei Wizz a permis crearea unor legaturi cu tari din Nordul Europei 
(Olanda si Danemarca), existand o cerere foarte mare pentru aceste zone. 
 

In 2018, de pe Aeroportul Iasi au fost deservite rute directe spre 12 țări, existând 
legături directe cu 21 de destinații internationale. La acestea se adauga alte 3 (trei) rute 
interne. 
Cu TAROM: Tel Aviv, Londra, București, Cluj-Napoca și Timișoara 
Cu BLUE AIR: Barcelona, Paris (Beauvais), Londra (Luton), Roma (Fiumicino), Torino, Milano 
(Bergamo), Munchen, Bruxelles, Koln (Bonn) și București 



 

Cu WIZZ AIR: Milano (Bergamo), Roma (Ciampino), Veneția (Treviso), Catania, Bologna, 
Londra (Luton), Larnaca, Tel Aviv, Eindhoven, Billund, Dortmund, Paris (Beauvais), Bruxelles 
(Charleroi) și Liverpool  
Cu ERNEST AIRLINES: Cuneo si Verona 
Cu AUSTRIAN AIRLINES: Viena. 
De asemenea, in perioada iunie-septembrie 2018, au fost disponibile CURSE CHARTER spre 
destinatii de vacanta in Grecia si Turcia: ANTALYA (cu Tarom, Blue Air, Air Bucharest, 
Corendon), RODOS (cu Tarom), CORFU (cu Blue Air) si HERAKLION (cu Aegean). 
 
 Aeroportul  Iasi dispune in prezent de o infrastructura aeroportuara formata din 
urmatoarele suprafete de miscare: 

• Pista decolare aterizare (f inalizat in 2015) 
• Cale de rulare Alfa (f inalizat in 2015) 
• Cale de rulare Delta - adiacenta platformei (f inalizat in 2015) 
• Platforma de debarcare – imbarcare (f inalizat in 2015) 

si urmatoarele terminale de procesare a pasagerilor: 
• Terminalul T3 Zboruri Externe - (f inalizat in 2015) – 320 PAX/h sosiri/plecari 
• Terminalul T2 Zboruri Interne - (f inalizat in 2011) – 300 PAX/h sosiri/plecari 
• Terminalul T1 Zboruri Externe – (f inalizat in 1969, modernizat in 2002 si 2013) – 110 

PAX/h sosiri/plecari 
 Lucrarile de extindere si modernizare ale Aeroportului Iasi prin care au fost realizate 
suprafetele de miscare descrise mai sus, au fost f inalizate in cursul anului 2015, insa la scurt 
timp, aeroportul s-a confruntat cu o crestere continua a traf icului, crestere ce a depasit cu 
mult prognozele initiale. 
 Planul strategic pentru perioada 2017 – 2021 se bazează pe evoluția aeroportului în 
ultimii 10 ani, în special pe oportunitățile oferite de modernizarea infrastructurii aeroportului 
precum și de dezvoltarea regiunii de NE și a Județului Iași în mod particular în ultimii 6 ani. 
 Creșterea semnif icativa a traf icului începând cu anul 2015 care a ajuns la 1.256.640 
pasageri/an in anul 2018, precum și evoluțía în continuă creștere pentru perioada imediat 
următoare când poate ajunge cu ușurința la cel putin 2.000.000 pasageri/an pune serioase 
probleme ce trebuie rezolvate printr-o viziune pragmatica in timpul cel mai scurt. 

 In acest context incepand din anul 2018 , R.A. Aeroportul Iași consideră oportun 
pentru dezvoltarea in continuare a capacitatilor aeroportului, realizarea urmatoarelor mari 
obiective de investitie: 

 - „Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de 
stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi”  si 

  - „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi”  
Aeroportul International Iasi se afla amplasat in partea nord – estica a municipiulu i Iasi, la 

o distanta de aproximativ 8km. Accesul pasagerilor la aeroport se face prin Strada Moara de 
Vant nr.34. 

In perioada 2013 – 2015, la Aeroportul Iasi s-au derulat lucrari de modernizare a 
suprafetelor de miscare aeroportuare, pe baza urmatoarelor proiecte: 

� Servicii de proiectare pentru dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International 
Iasi – Modul 1 – Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de 
miscare aferente unei piste noi, cu lungimea de 2400m; 

� Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului Iasi – extrast din SF, in vederea executarii 
partiale a obiectivului Modernizare Modul 1 – Etapa Intermediara – Pista 2400. 
Obiectiv 2 – Extindere suplimentara de platforma.    

Ulterior celor doua proiecte enumerate mai sus, s-au mai realizat lucrari pentru 
construirea unui nou terminal de pasageri (T3), in partea de sud a celor doua existente la 
acel moment. 

Dupa realizarea acestor investitii, Aeroportul Iasi a avut parte de o crestere imediata, 
continua si mult peste asteptari a traficului aerian (a se vedea evolutia traficului prezentata in 



 

tabelul si diagrama 1), fapt ce a condus la depasirea capacitatilor operationale ale 
aeroportului, in special la orele de varf. 

Tabelul 1 
An Trafic de pasageri 

(imbarcati si debarcati) 
Observatii 

2013 235.000 Perioada in care s-au realizat lucrarile de 
modernizare ale aeroportului. Lucrarile s-au 
realizat sub trafic, iar traficul aerian s-a 
desfasurat pe suprafetele de miscare existente 
la acel moment. 

2014 273.047 Perioada in care s-au realizat lucrarile de 
modernizare ale aeroportului. Lucrarile s-au 
realizat sub trafic, iar traficul aerian s-a 
desfasurat incepand cu luna august pe noua 
pista de decolare aterizare, data in exploatare 
pe o lungime de 1800m 

2015 381.032 Perioada in care s-au realizat lucrarile de 
modernizare ale aeroportului. Lucrarile de 
modernizare ale aeroportului s-au definitivat in 
luna octombrie, iar traficul aerian s-a deschis pe 
toate suprafetele de miscare noi, incepand cu 
luna noiembrie. 

2016 881.157 Crestere trafic cu 130% fata de anul 2015 
2017 1.146.218 Crestere trafic cu 30% fata de anul 2016 
2018 1.256.640 Crestere trafic de 10% fata de anul 2017 
 
Diagrama 1 

 
 

            (Sursa: Consiliul Județean Iași) 

 
I.3. Infrastructură de apă-canalizare. 

 
I.3.1. Apavital Iasi 



 

 

   Arii 
de operare APAVITAL Iaşi - finalul anulu i 2018 

 

 ApaVital administrează în județele Iași și Neamț 80 arii de operare cu sisteme 
centralizate de alimentare cu apă pentru 280 de localități; în aceste judete rămân 22 de arii 
de operare cu 161 de localități care vor promova construirea sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare/epurare, conform prevederilor legale in vigoare. 

Asigurarea obiectivelor asumate prin Contractul de Delegare a Gestiunii a fost şi în 
anul 2018 în atenţia managementului APAVITAL. Rămân în continuare probleme legate de 
accesul la serviciile publice apă/canalizare în zonele rurale, la sistemele nou înfiinţate de 
consiliile locale.  

Apavital se confruntă cu o serie de probleme în  operarea sistemelor de canalizare/ 
epurare în mediul rural, în special în  amorsarea stațiilor de epurare mici datorită: 
- lipsei conexiunilor la rețelele publice și implicit a rețelelor interioare de canalizare din 
locuințele din mediul rural,( nu se pot amorsa stațiile de epurare, care au nevoie de o 
capacitate minimă de apă uzată de 30 % din capacitatea ziln ică proiectată conform cerințele 
furnizorilor de echipamente de epurare) 
- o parte din rețelele de canalizare realizate nu acoperă zonele centrale a comunelor locuite 
(instituțiile de învățământ, ordine publică, instituționale, etc) sau au fost realizate pe 
domeniul privat 
- capacitatea minimă de amorsare este infuențată în mod direct de lipsa apelor uzate și 
implicit a racordurilor de canalizare (sistemele au fost construite fără racorduri, cu toate că 
racordul la sistemul public de canalizare este eligib il finanțării (f iind parte din rețeaua publică 
– Legea 241/2006) și în principal nu există instalații interioare de prepararea apei calde în 
locuințele rurale 
   În anul 2018 ApaVital a adoptat tehnologii de menținere a parametrilor de calitate 
autorizati la descarcarea în emisari, pentru a respecta cerințele legale în vigoare. 

  (Sursa: Consiliul Județean Iași) 

 

1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice de 
gospodărire comunală 



 

a) Urbanism și amenajarea teritoriului 
Organizarea administrativă a teritoriului, pe categorii de 
unități administrative în jud. Iași                                                                                                       
- număr - 

Ani Categorii de unități administrative 
Anul 2017 Anul 2018 

Municipii 2 2 
Orașe 3 3 
Localități componente ale municipiilor și 
orașelor 11 11 
Comune 93 93 
Sate 418 418 
Din care: aparțin de municipii și orașe 4 4 

 

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții și medii 
sociale în jud. Iași 
 

Perioade 
Anul 2017 Anul 2018 
UM: Număr, mp suprafață utilă Categorii de 

construcții 
Medii de 
rezidență 

Număr 

Metri 
pătrați 

suprafață 
utilă 

Număr 

Metri 
pătrați 

suprafață 
utilă 

Total 2590 598661 2329 621627 
Urban 334 184000 280 208668 

Clăd iri rezidențiale 
(exclusiv cele 
pentru colectivități) Rural 2256 414661 2049 412959 

 
În anul 2018, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate 

pe total județ, a fost de 2329, în scădere cu 10,1% (-261 autorizații) față de aceeași perioadă 
din anul 2017; pe medii de rezidență, s-a înregistrat o diminuare cu 16,2% (-54 autorizații) în 
mediul urban și cu 9,2% (-207 autorizaţii) în mediul rural. 
 

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași) 
 

La nivelul municip iului Iași, în anul 2018, Direcția de Arhitectură și Urbanism a 
Primăriei Municip iului Iași a înregistrat spre rezolvare 5.060 de cereri pentru eliberarea 
certificatului de urbanism și 584 cereri pentru prelungirea certificatelor de urbanism sau a 
autorizațiilor de construire și a emis 4.316 certificate de urbanism și 1.336 autorizații de 
construire.  

Numărul certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire emise în 2018 a fost 
aproximativ egal cu cel din anul anterior. Valoarea taxei pentru emiterea autorizațiilor de 
construire a fost mai mare decât cea încasată în anul anterior, de 5.015.178 lei. 

Numărul de autorizații de construire emise în anul 2018 a fost de 1.336. 
 

(Sursa: Primăria Munic ipiu lui Iași) 
b) Locuințe 
 

LOCUINŢE TERMINATE  
Locuințe terminate  

 2017 2018 



 

trim.I trim.II trim.II
I 

trim.I
V  trim.I trim.II trim.II

I 
trim.I

V1) 

Locuințe terminate 723 810 935 895 428 541 1217 856 
mediul urban 385 273 472 212 176 14 583 276 
mediul rural 338 537 463 683 252 527 634 580 

 
1) Date provizorii 
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul 
trimestrului. 
În anul 2018 numărul locuinţelor terminate a fost de 3042, în scădere faţă de 2017 cu 9,5%. 
Reducerea s-a realizat cu precădere în mediul urban (-21,8%), fiind foarte redusă în mediul 
rural (-1,4%). 

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași) 
 

1.3. Comerţ si protecţia consumatorului 
 
Exporturile FOB realizate în judeţul Iași în anul 2018 au fost de 963367 mii euro, cu 

4,5% mai mari decât în anul 2017 (+41636 mii euro), iar importurile CIF au însumat 
973855 mii euro, cu 9,4% (+83587 mii euro) mai mari comparativ cu anul anterior. 

În anul 2018 a fost înregistrat un deficit comercial de 10487 mii euro, față de un 
excedent comercial în sumă de 31464 mii euro calculat pentru anul 2017. 

Valoarea exporturilor și importurilor firmelor din județul Iași către și din țări ale 
Uniunii Europene a însumat, în anul 2018, 729729 mii euro (75,7% din total), respectiv 
697326 mii euro (71,6% din total). 

Țările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor în anul 
2018, (reprezentând 53,5% din total exporturi) au fost: Germania (21,4%), Franța (12,0%), 
Polonia (8,6%), Cehia (6,1%) și Marea Britanie (5,4%), iar în derularea importurilor 
(reprezentând 55,7% din total importuri) au fost: Germania (16,0%), Franța (15,2%), Italia 
(10,8%), Republica Moldova (7,3%) și China (6,4%). 

 
Pe grupe de produse, cifrele se prezintă în felul următor: 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL PE PRINCIPALELE CAPITOLE CONFORM 
NOMENCLATORULUI COMBINAT (NC) 

- mii euro - 
EXPORT IMPORT SOLD CO

D 
NC 

Secțiuni, capitole din NC 
20171) 20182) 20171) 20182) 20171

) 
20182

) 

Total judeţ 92173
2 

96336
8 

89026
8 

97385
5 

3146
4 

-
1048

7 

I ANIMALE  VII SI PRODUSE ANIMALE 4134 3624 13657 14438 -9523 -
10814 

II PRODUSE VEGETALE 3354 3217 28390 24179 -
25036 

-
20962 

III GRASIMI SI ULEIURI ANIMALE SAU 
VEGETALE 120 124 1177 1442 -1057 -1318 

IV PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI, TUTUN 16206 18692 30788 35555 -
14582 

-
16863 

V PRODUSE MINERALE 101 484 9418 9757 -9317 -9273 

VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SI 
ALE INDUSTRIILOR CONEXE 49031 48695 64574 69524 -

15543 
-

20829 

VII MATERIALE PLASTICE, CAUCIUC SI 
ARTICOLE DIN ACESTEA 8447 9988 41650 39280 -

33203 
-

29292 

VIII PIEI CRUDE, PIEI TABACITE, BLANURI SI 
PRODUSE DIN ACESTEA 2984 3177 2078 2454 906 723 

IX PRODUSE DE LEMN, PLUTA SI 
IMPLETITURI DIN NUIELE 3502 3564 4868 5773 -1366 -2209 



 

X 
PASTA DE LEMN, DESEURI DE HARTIE SAU 
DE CARTON; HARTIE SI CARTON SI 
ARTICOLE DIN ACESTEA 

3775 4286 8299 8853 -4524 -4567 

XI MATERII TEXTILE SI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 117642 102598 91378 80425 26264 22173 

XII INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE SI 
ARTICOLE SIMILARE 4903 3852 5297 5176 -394 -1324 

XIII 
ARTICOLE DIN PIATRA, CIMENT, 
CERAMICA, STICLA SI DIN ALTE 
MATERIALE SIMILARE 

2166 2430 15091 20475 -
12925 

-
18045 

XV METALE COMUNE SI ARTICOLE DIN 
ACESTEA 95758 110927 128824 167559 -

33066 
-

56632 

XVI 
MASINI, APARATE SI ECHIPAMENTE 
ELECTRICE; APARATE DE INREGISTRAT 
SAU DE REPRODUS SUNETUL SI IMAGINIL 

533879 550273 316240 357172 21763
9 

19310
1 

XVII MIJLOACE DE TRANSPORT 29248 44199 81664 79977 -
52416 

-
35778 

XVII
I 

INSTRUMENTE SI APARATE 
OPTICE,FOTOGRAFICE,CINEMATOGRAFICE
,DE MASURA,DE CONTROL SAU 
PRECIZIE,INSTRUME 

10930 13739 24025 27192 -
13095 

-
13453 

XX MARFURI SI PRODUSE DIVERSE 33762 33739 19003 20609 14759 13130 

XXII ALTE PRODUSE NENOMINALIZATE IN 
ALTA PARTE 1790 5760 3847 4015 -2057 1745 

1) date semidefinitive 
2) date provizorii 

-  euro - 
(Sursa: Direcția  Județeană de Statistică Iași) 

 
PROTECȚIA CONSUMATORULUI 

In anul 2018 s-a inregistrat o usoara scadere a numarulu i de reclamatii, scadere cu 
0.6% comparativ cu anul 2017. O crestere considerabila a fost inregistrata asupra actiunilor 
de consiliere si consultanta de specialitate a operatorilor economici, în vederea aplicarii 
corecte a prevederilor legale in domeniul protectiei consumatorilor, aceste actiuni crescand de 
10 ori in 2018 comparativ cu 2017 . 

 

 2017 2018 
Numar de reclamatii 
inregistrate  

3741 3719 

Acţiuni de informare rapida 
asupra existenţei pe piaţă a 
unor produse si servicii cu 
risc ridicat pentru viaţa şi 
sănătatea consumatorilor; 
retragerea de pe piaţă şi de 
la consumator 

Nu au fost depistate produse 
cu risc pentru viața și 
sănătatea consumatorilor 
 

Nu au fost depistate produse 
cu risc pentru viața și 
sănătatea consumatorilor 
 

Acţiuni de consiliere a 
operatorilor economici privind 
cadrul legislativ din domeniul 
protecţiei consumatorilor, 
direct sau prin asociaţii 
profesionale 

Numar de acţiuni de 
consiliere a operatorilor 
economici : 5 consilieri 
realizate 

Numar de acţiuni de 
consiliere a operatorilor 
economici : 50 consilieri 
realizate 

Actiuni de control 2448 2219 
amenzi 1.363.800 1.104.500 

 



 

2. STAREA SOCIALĂ 
 
2.1. Starea de sănătate și educație a populației 

a) Sănătate   
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 

MEDICINA DE FAMILE 
• Populatia judetului la nivelu l anului 2017 (conform Institutului Național de Statistică) 

era de  930 179 locuitori, din care: 
 - in mediul urban – 449 962  
 - in mediul rural – 480 217  

• Nr. medici de familie (în contract cu CAS) - 416, din care:  
• 211 în mediul urban  
• 205 în mediul rural 

ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE 
   Asistenţa medicală ambulatorie este asigurată prin:  

• Ambulatoriile integrate ale spitalelor - 14; 
• Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor – 1  
• Alte ambulatorii de specialitate private  

ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 
• Unităţi sanitare publice ale Ministerului Sănătăţii – 17 spitale (1 spital in mediul rural)  

si un preventoriu TBC copii, din care: 
• 12 spitale clinice 
• 4 spitale de urgenţă 
• 10 spitale acordă asistenţa medicală de monospecialitate 

• Unităţi sanitare publice ale altor ministere: 1 (Spitalul Militar de Urgenta “Iacob 
Czihac”), Spital CF Iasi si Spital CF Pascani 

• Unitati sanitare private: 15 (SC Arcadia Cardio SRL, SC Arcadia Hospital SRL, Spital 
Providenta Iaşi, Memory Hospital Iaşi, SC Red Hospital SRL Iaşi, SC Consultmed SRL, 
SC Nephrocare MS SRL, SC Elytis Hospital SRL, ASOCIATIA Dr. Vasile Micu, SC 
Cardiomed SRL, SC Euroclin ic SRL, SC Prolife SRL, SC Sanoptic SRL, SC 
Transmedexpert SRL, Fresenius Nefrocare) 

• 3 unitati medico sociale, aflate în subordinea Consiliilor locale:  
• UMS Răducăneni : 55 paturi  
• UMS Bivolari :    60 paturi  
• UMS Podu Iloaiei: 45 paturi.  

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ  
  Asistența medicală de urgență în judeţul Iaşi este asigurată de următoarele unităţi de 
asistenţă medicală: 

-     Serviciul de Ambulanţă Judeţean – Iaşi, cu substaţiile: 
Paşcani, Hârlău, Tg. Frumos, Bivolari, Răducăneni, Podu Iloaiei, Mirceşti, Vlădeni, 
Ţibăneşti, Scinteia, Coropceni;  

- SMURD cu echipaje EPA (echipaje de prim ajutor) şi un helicopter SMURD (MAI).  
 

    Alte activități: 
• A fost înființat un serviciu privat de transport asistat / neasistat pacienți – Ambulanța 

Privată Iași. 
• Transmiterea cererilor de finanțare pentru două dosare de tratament în străinătate 

conform Ord. 50 / 2004 cu modificările ulterioare. 
• S-a răspuns solicitărilor MS privind stocurile de imunoglobuline cu administrare IV și a 

medicamentelor oncologice, prin rapoarte centralizate săptămânale. 
• Continuitatea asistenţei medicale primare a fost asigurată de cele 16 centre de 

permanenţă. Acestea sunt organizate conform Ordinului MSP nr. 496 din 26 mai 2008 pentru 



 

aprobarea Normelor Metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă şi funcţionează, ca sedii principale, în comunele:  

• Bivolari, Vlădeni, Plugari, Movileni, Ciorteşti – centre înfiinţate în anul 2008; 
• Schitu Duca, Deleni – centre înfiinţate în anul 2009; 
• Podu Iloaiei – centru înfiinţat în 2010 – activitate încetată de la data de 01.09.2017. 
• Focuri – centru înfiinţat în anul 2011 
• Mircești – centru înfiinţat în anul 2012 
• Prisecani, Umanitas Iaşi – centre înfiinţate în anul 2013  
• Pașcani – centru înființat în anul 2014  
• Victoria – Iaşi – centru înființat în anul 2016 – activitate începută de la data de 

01.04.2017 ( contract cu CAS Iași) 
• Hermamed Center SRL – Iași – centru înființat în anul 2016 – activitate începută de la 

data de 01.04.2017 (contract cu CAS Iași) 
• Galata – Iaşi – centru reînființat în anul 2017 – activitate începută de la data de 

01.09.2017 (contract cu CAS Iași) 
• „Sf. Nicolaie“ Voinești – înființat în aprilie 2018 și af lat în contract cu CAS Iași de la 15 

decembrie 2018; 
• Ciurea - înființat în mai 2018 și aflat în contract cu CAS Iași de la 15 decembrie 2018. 

Toate centrele de permanență au fost în contract cu CAS Iași. 
Nu este asigurată continuitatea asistenţei medicale pe întreg teritoriul judeţului Iași. 
Doar 16,23% din populatia rurală a judeţului beneficiază de continuitatea serviciilor medicale 
prin centrele de permanenţă.  

  
Nr.  
crt
.  

Centrul de Permanență  Nr. 
medici  

Nr. 
asistenți 
medicali 

Populația 
deservită 
(locuitori)  

1 Vlădeni 5 7 4.365 
2 Bivolari 5 5 4.374 
3 Plugari 5 4 8.727 
4 Movileni 5 5 3.134 
5 Ciortești 5 5 4.031 
6 Deleni 6 4 10.258 
7 Pocreaca (Schitu Duca) 5 5 4.448 
8 Mircești 5 5 3.727 
9 Focuri 5 5 5.892 

10 Prisecani 5 5 23.312 
11 Iaşi – Tătărași 5 3 327.813 
12 „Sf. Vineri“ Pașcani 5 5 40.983 
13 Iaşi - Galata 5 5 327.813 
14 Victoria 5 5 3.380 
15 Iași – V.Conta 5 5 327.813 
16 Ciurea 5 5 11640 
17 „Sf. Nicolae“ Voinești 5 5 6815 

• A fost vizat programul lunar al gărzilor efectuate în centrele de permanenţă în 
concordanţă cu dispoziţiile emise privind echipele de gardă (medic și asistent 
medical).  

• Au fost operate modificări în componența centrelor de permanență, conform 
solic itărilor emise de către coordonatorii CP (1). 

• Au fost calculați indicatorii de eficiență pentru anul 2018, conform raportărilor 
transmise de către coordonatorii CP. 



 

• Participare la ședința comună de lucru coordonatori CP – reprezentant DSP Iași – 
reprezentant CJAS Iași – Colegiul Medicilor Iași – Serviciul Județean de Ambulanță 
Iași. 

  
   PROGRAMUL „Acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor 
crit ici din secţiile ATI, TRAUMA, AVC acut şi Ap-Arsuri“ 

Ministerul Sănătăţii a alocat în anul 2018 judeţului Iaşi, suma de 2.441.000 lei, pentru 
desfăsurarea activităţilor specifice din cadrul acestui program, repartizată astfel: 

Programe de sănătate Finanțare 2018 
VENITURI PROPRII AAPL -  
ACTIUNI PRIORITARE, din 
care: 

2.441.000 

AP-ATI 1.457.000 
ATI NEONATO 330.000 
AP-AVC 120.000 
AP-TRAUMA 365.000 
AP-ARSURI 169.000 

TOTAL 2.441.000 

Finanţarea actiunilor prioritare s-a facut lunar, pe baza cererilor justificate şi în limita 
bugetului aprobat. Achiziţiile publice s-au desfăşurat în baza notelor de fundamentare 
întocmite de coordonatorii de programe. 

Sunt în derulare în unitățile sanitare următoarele: 
- acțiuni prioritare care se adresează pacienților crit ici din secțiile ATI adulți / copii și terapie 
intensivă nou-născuți - AP-ATI sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de 
materiale sanitare specifice, dispozitive și altele asemenea în cadrul programelor naționale de 
sănătate curative finanțate de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate. AP-ATI sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se 
implementează prin unități sanitare care au în structură secții/compartimente ATI adulți/copii 
și terapie intensivă nou-născuți: 

• Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf.Maria” Iași 
• Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. N. Oblu” Iași 
• Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon” Iași 
• Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași 
• Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași 
• Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Voda” Iași 

În anul 2018 finanțarea pe AP-ATI a fost de 1.787.000 lei, din care: 
- 1.457.000 lei pentru Ap-ATI 
-    330.000 lei pentru Ap-ATI neonato 

- acțiunile prioritare care se adresează cazurilor crit ice acute de traumatisme cranio-cerebro-
faciale, vertebro-medulare, ale centurilor și extremităților - AP-TRAUMĂ sunt destinate numai 
bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare specifice, dispozitive și altele asemenea 
în cadrul programelor naționale de sănătate curative finanțate de la bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate. AP-TRAUMĂ sunt elaborate, derulate și finanțate de 
către Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare care au în structură secții / 
compartimente de neurochirurgie, ortopedie, ortopedie pediatrică și chirurgie orală și 
maxilofacială: 

• Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf.Maria” Iași 
• Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. N. Oblu” Iași 

În anul 2018 finanțarea pe AP-TRAUMĂ a fost de 365.000 lei. 
- acțiunile prioritare care se adresează cazurilor crit ice de accident vascular cerebral acut - 
AP-AVCAc sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare 
specifice, dispozitive și altele asemenea în cadrul programelor naționale de sănătate curative 
finanțate de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. AP-AVCAc sunt 



 

elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se implementează prin unități 
sanitare care au în structură secții / compartimente de neurologie: Spitalul Clinic de Urgență 
”Prof. Dr. N. Oblu” Iași. În luna noiembrie 2018 finanțarea pe AP-AVC a fost de 120.000 lei. 
- acțiunile prioritare care se adresează cazurilor crit ice pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri 
– AP-ARSURI se adresează pacienţilor crit ici care au suferit arsuri, atât pentru perioada de 
internare, cât şi pentru cea de recuperare și se implementează la Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi. În anul 2018 finanțarea pe AP-ARSURI a fost de 169.000 lei. 

 

SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 
Programe derulate : 

• Programul Naţional de Vaccinări. 
• Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisib ile prioritare. 
• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV. 
• Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. 
• Programul naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale 

si a rezistentei microbiene şi monitorizarea utilizării antibioticelor. 

În vederea desfășurării campaniilor de imunizare s-a întocmit și transmis către 
Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional pentru Supravegherea şi Controlul Bolilor Transmisibile 
(CNSCBT), la termenele solicitate, necesarul de vaccinuri stabilit conform calendarului de 
vaccinare în vigoare.  

Pe baza raportărilor efectuate de către medicii vaccinatori şi a verif icărilor lunare 
privind corectitudinea datelor, s-au centralizat realizările fiecărei campanii de imunizare şi 
stocurile de vaccin disponibile. 

 Rezultatele campaniilor de vaccinare din judeţul Iaşi în anul 2018 

       Tip de vaccin Număr doze 
administrate 

Tip de vaccin Număr doze 
administrate 

BCG 8.664 ROR 19.581 
VHB pediatric 8.274 DTPa 8.798 
DTPa-VPI 7.129 VTA 454 
DTPa-VPI-Hib-HB 21.827 Hepatitic A pediatric 115 
Pneumococic 16.375 Antigripal 92.808 

 În conformitate cu metodologia stabilită de CNSCBT în lunile februarie şi august 2018 
s-au desfăşurat anchetele de estimare a acoperirii vaccinale, prin colectarea datelor de la toți 
medicii vaccinatori . 

  
 



 

 
Supravegherea infecţiilor respiratorii acute şi a gripei a evidenţiat un vârf de 

morbiditate în săptămâna 05.02.2018-11.02.2018, când s-au înregistrat 14.428 de cazuri de 
infecții acute de căi respiratorii superioare, inferioare și pneumonii. 

 
 Analiza d istribuţiei pe grupe de vârstă a cazurilor de infecţii respiratorii acute 
evidenţiază o afectare mai importantă a grupelor de vârstă mici (5-9 ani şi 10-14 ani), la care 
se înregistrează 30.67 % din totalul cazurilor raportate. 



 

 
În cadrul supravegherii infecţiilor respiratorii acute tip sentinelă si a studiului I-MOVE, 

în perioada ianuarie-aprilie 2018 s-au recoltat un număr de 249 de probe de exudat nazo-
faringian pentru diagnosticul virusologic, din care 95 au fost pozitive pentru gripă tip B și 55 
pentru gripa tip A (53 subtip AH1 și 2 subtip AH3). 

 În cadrul epidemiei de rujeolă, în perioada 2016-2018 s-au înregistrat în județul Iași 
597 de cazuri, din care 482 (80,7%) în anul 2018. 

 
În sezonul 2018 de supraveghere a infecției cu virusul West Nile, în județul Iași au 

fost investigați un număr de 50 de pacienți și au fost confirmate 30 de cazuri, din care 26 cu 
domiciliul în județul Iași și s-au înregistrat 5 decese. Pentru fiecare caz înregistrat s-a realizat 
analiza de risc și s-au transmis informări către unitățile sanitare, Centrul de Transfuzie 
Sanguină și primării privind măsurile care se impun. 

În anul 2018 s-au înregistrat 246 cazuri de hepatită acută tip A, cu 45 mai puține ca în 
anul precedent, din care 72 de cazuri (29,3%) în trimestrul I, 18 cazuri (7,3%) în trimestrul 
II, 43 de cazuri (17,50%) în trimestrul III și 113 cazuri (45,9%) în trimestrul IV al anulu i, iar 
cele mai afectate au fost grupele de vârstă 10-14 ani (69 cazuri), 15-19 ani (55 cazuri) și 5-9 
ani (54 cazuri). 

În acest context epidemiologic s-au desfăşurat acţiuni de depistare activă a cazurilor 
de îmbolnăvire în 3 localităţi din judet şi s-au vaccinat un număr de 115 copii contacţi, 
identificaţi în cadrul anchetelor epidemiologice.  



 

         S-au înregistrat 24 de focare de hepatită A, din care 9 focare familiale (câte 2 în 
Municipiul Iași și Vlădeni și câte unul în localitățile Mircești, Piciorul Lupulu i, Popricani-
Moimești, Gropnița-Bulbucani și Valea Lupului), 1 focar de colectivitate (în Municipiul Iași) și 
14 focare comunitare (2 focare în Probota-Perieni și câte 1 focar în Românești-Ursoaia,  
Cotnari-Hodora, Popricani, Ceplenița-Poiana Mărului, Miroslava-Găureni, Țibănești-Glodenii 
Gândului, Vlădeni, Țibana-Gîrbești, Gropnița-Sîngeri, Belcești, Aroneanu și Andrieșeni-
Spineni), care s-au datorat nerespectării măsurilor de igienă, în majoritatea cazurilor în 
grupuri cu status social scăzut.   

 

 
În cadrul supravegherii sezoniere a bolii diareice acute, în perioada iunie-octombrie 

2018 au fost raportate 3.036 cazuri internate, cu o valoare maximă înregistrată în săptămâna 
04.06.2018-10.06.2018 (185 cazuri internate). 

Investigațiile de laborator au fost pozitive pentru un număr de 1.761 cazuri internate, 
din care 844 (47,9%) pentru Giardia, 164 (9,3%) pentru Salmonella, 123 (7,0%) pentru 
Rotavirus, 90 (5,1%) pentru Campylobacter, 24 (1,4%) pentru Shigella, 16 (0,9%) pentru E. 
coli și 499 (28,3%) pentru alte etiologii.  

La nivelul întregului an 2018 s-au înregistrat 7.514 cazuri de BDA, cu o pondere mai 
crescută la grupele de vârstă 15-64 de ani (29% din total) şi 1-4 ani (26% din total). 



 

 

   
 Pe tot parcursul anului 2018 s-au înregistrat în județul Iași un număr de 58 de focare 
de boală transmisibilă, pentru care în cadrul investigației epidemiologice s-au depistat 
contacții la risc, s-au recoltat probe biologice și s-au instituit măsuri de control specifice. 

Situația focarelor de boală transmisibilă înregistrate în județul Iași în anul 2018 

 
Nr. 
crt. 

Tip de focar Număr 
focare 

1. Hepatită virală tip A 24 
2. Toxiinfecție alimentară și 

gastroenterocolită acută 
14 

3. Scarlatină 7 
4. Varicelă 9 
5. Trichineloză 1 
6. Infecție urliană 1 
7. Infecții respiratorii acute 2 

În cadrul Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV s-au 
efectuat în judeţul Iaşi în anul 2018 un număr de 17.383 testări HIV, cu o medie lunară de 
1.448 testări, cu 3.936 mai multe decât în anul 2017. Din totalul testărilor HIV un procent de 
68,75% reprezintă testările efectuate pentru depistarea infecţiei la gravide.  



 

 
 

 
În perioada ianuarie-decembrie 2018 au fost depistate 39 de cazuri noi de infecţie 

HIV, din care 28 cu domiciliul stabil în judeţul Iaşi. Un procent de 41% (16 cazuri) dintre 
cazurile depistate au fost testate în scopul stabilirii diagnosticului, cate 8 cazuri (20,5%) 
provin din categoriile contacţilor HIV si al persoanelor testate la cerere, 4 pacienti (10,3%) au 
declarat ca fac parte din categoria MSM si 3 cazuri au fost depistate prin programul de 
screening efectuat la diferite categorii de risc (pacienţ cu tuberculoză – 1 caz, gravida – 1 caz 
si pacient cu ITS – 1 caz).    
  

Activitatea de depistare a infecţiei HIV în judeţul Iaşi în anul 2018 

Număr cazuri Nr. 
crt. 

Categoria 
Judeţul Iaşi Alte județe 

Total 

1. În scop de 
diagnostic 

10 6 16 

2. Contact HIV 6 2 8 
3. La cerere 6 2 8 
4. Pacienţi cu 

tuberculoză  
1 0 1 

5. Gravide 1 0 1 
6. Pacienți cu ITS 1 0 1 



 

7. MSM 3 1 4 
 Total : 28 11 39 

Faţă de anul 2017, când s-au înregistrat un număr de 56 de cazuri de infecţii cu 
transmitere sexuală (ITS), în acest an s-au raportat doar 33 de cazuri, din care 17 de sifilis 
recent și 16 de sifilis tardiv. Analiza distribuției pe grupe de vârstă evidențiază o afectare mai 
importanta a grupei de vârstă 25-34 de ani.   

Repartiţ ia pe grupe de vârstă a cazurilor de infecţie cu transmitere sexuală 
depistate în judeţul Iaşi în anul 2018    

Nr. cazuri pe grupe de vârstă (ani) Categoria/ITS Total 
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 

Sifilis 
recent 

17 3 4 3 1 3 1 2 0 

Sifilis tardiv 16 2 1 5 4 0 3 0 1 
Total : 33 5 5 8 5 3 4 2 1 

  În anul 2018 în cadrul Programului naţional de supraveghere şi limitare a infecţiilor 
asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării 
antibioticelor s-au raportat în judeţul Iaşi un număr de 2.394 de cazuri de infecţii asociate 
asistenței medicale, valoare apropiată de cele înregistrate în anii 2017 si 2018.  

Analiza datelor obţinute în cadrul supravegherii de rutină a infecţiilor asociate 
asistenței medicale evidenţiază cele mai ridicate valori ale incidenţei în secţiile de urologie 
(1,71%), ATI (1,32%) și chirurgie (1,28%) şi o pondere mai crescută a infecţiilor d igestive 
(22,26% din total), infecţiilor resp iratorii (21,30% din total), infecţiilor urinare (16,16% din 
total) şi infecţiilor de plagă chirurgicală (15,50% din total). 

 
 



 

 

   

IGIENA MEDIULUI 

Activităţi: 
• Coordonarea şi implementarea activităţilor specifice sintezelor derulate în cadrul 

Programului Naţional de Sănătate II (12 sinteze). 
• Supravegherea calităţii apei potabile din zonele urbaneși rurale. 

- Supravegherea calităţii apei potabile din zonele urbane şi rurale, atât la nivelul staţiilor de 
tratare, cât şi la consumator, pe baza unui plan ziln ic, a reprezentat o prioritate, 
înregistrându-se 2.033 probe recoltate, din care 1.723 la instalaţii centrale, avand un 
procentaj de 19,32% probe necorespunzătoare chimic şi 4,99% bacteriologic şi  310 la 
instalaţii locale – fântâni, având un procentaj de 68,06% probe necorespunzătoare 
chimic şi 66.12% probe necorespunzătoare bacteriologic. 

 
- Activitatea de monitorizare a calităţii apei din zonele rurale a cunoscut o intensificare în 

perioada de vară (secetă), subliniem însă că autorităţile locale nu au răspuns decât în 
proporţie de 4.0% demersurilor noastre de implicare în supravegherea, întreţinerea şi 
controlul surselor locale de apă (fântâni, izvoare). 

- În cadrul Programulu i Naţional de Sănătate II conform sintezei ”Supravegherea calității apei 
de fântână și a apei arteziene de utilizare publică” au fost recoltate și analizate un 
număr de 60 probe apă din surse locale de pe teritoriul a 12 comune fără surse 
alternative de aprovizionare cu apă potabilă. Primăriile acestor comune au fost 
înștiințate despre nepotabilitatea acestor ape și măsurile de avertizare a populației care 
trebuiesc luate. 

- Supravegherea continuuă a calităţii factorilor de mediu a făcut ca de 17 ani în judeţ să nu se 



 

înregistreze nici un episod de epidemie hidrică sau poluare accidentală a mediului. 

• Supravegherea calităţii aerului atmosferic. 
- Au fost derulate acţiunile prevăzute în metodologia sintezei denumită „Evaluarea impactului 

asupra sănătății a poluanților din aerul ambient în mediul urban” din cadrul 
Programului Naţional de Sănătate II (raportare la INSP Bucureşti date de poluare, date 
demografice, mortalitate şi morbiditate pentru municipiul Iaşi pe anul 2017). 

• Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu nitraţi. 
- Numărul total al intoxicaţiilor acute cu nitraţi la populaţia 0-1an a fost de 8 cazuri în mediul 

rural, fără nici un deces În domeniul igiena mediului s-au efectuat următoarele acțiuni: 
• supravegherea calităţii apei potabile din zonele urbane şi rurale prin 162 probe apă 

potabilă recoltate și informarea autorităților locale și producătorilor de apă privind 
calitatea apei potabile recoltate și analizate în laboratoarele DSP; 

• supravegherea modului de gestionare a deșeurilor produse în unitățile spitalicești (în 
prezent fiind 33 unități sanitare raportoare) s-a concretizat prin centralizarea lunară în 
vederea raportării trimestriale a datelor privind gestionarea deșeurilor la INSP-CRSP 
Iași;   

• evaluarea proiectelor și obiectivelor privind conformarea la normele de igienă şi 
sănătate publică în vederea notificării şi/sau autorizării sanitare: s-au analizat 104 
documentații și proiecte în vederea eliberării notificării pentru respectarea legalității;  

• colectarea fișelor de înregistrare a pacienților externați pe coduri de boală cauzate de 
schimbările climatic și înregistrarea acestora în Registrul de Riscuri de Mediu 
(ReSanMed) administrat de Institutul Național de Sănătate Publică; 

 

 
• Monitorizarea intoxicaţiilor Intoxicaţii acute cumonoxid de carbon, băuturialcoolice, 

substanţe de abuz, ciuperci, plante, alteprodusetoxice (care NU fac obiectul ReTox*) 
- Pe teritoriul judeţului Iaşi au fost înregistrateîn anul 2018 un numar de 202 cazuri de 

intoxicaţii acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanțe de abuz, ciuperci, 
plante și alte substanțe toxice,cu 5 decese. Monitorizarea acestui tip de intoxicații a 
fost efectuată conform metodologiei sintezei ”Intoxicaţii acute cumonoxid de carbon, 
băuturialcoolice, substanţe de abuz, ciuperci, plante, alteprodusetoxice (care NU fac 
obiectul ReTox*) ”din cadrul Programului Național de Sănătate II-Monitorizarea  
factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. 
• Supravegherea modului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile spitaliceşti. 

- În baza raportărilor făcute de unităţile sanitare cu paturi din judeţul Iaşi, au rezultat cei mai  
mari producători de deşeuri de spital ca fiind: Spitalul clinic „Sf. Spiridon”, Institutul 
Regional de Oncologie Iasi, Centrul de Dializă Iaşi-Fresenius Nephrocare, Spitalul Clin ic 
de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă”, Spitalul Clinic ”Dr. C.I.Parhon” şi Centrul de 
Dializă Iaşi-Fresenius Nephrocare. 

• Determinări de zgomot în locuinţe şi în exteriorul acestora la solicitare.  
- Au fost efectuate la solicitare 27 determinări de zgomot în locuinţe, neînregistrându-se 

depăşiri a valorii maxim admise. 
• Evaluarea proiectelor şi obiectivelor privind conformareala normele de igienă şi 

sănătate publică în vederea notificării şi/sau autorizării sanitare. 
- Activitatea de notificare sanitară a proiectelor şi autorizare sanitară a obiectivelor  s-a 

concretizat prin eliberarea a 1.063 notificări pentru respectarea legalităţii, 12 notificări 
pentru certificarea conformităţii, 15 autorizaţii sanitare eliberate în baza referatului de 
evaluare, 47 de autorizaţii sanitare de funcţionare vizate anual pentru sisteme de 
aprovizionare cu apă potabilă. Au fost respinse 16 autorizații sanitare de funcționare 
pentru sisteme de aprovizionare cu apă potabilă. 

•  
IGIENA ALIMENTULUI 



 

    Activităţile desfăşurate în cursul anului 2018 s-au desfășurat pe următoarele obiective:  
• Acțiunile axate, în principal, pe aplicarea metodologiilor de lucru din cadrul celor 12 sinteze 

naţionale și anume: prelucrarea metodologiilor și stabilirea unităţilor reprezentative, 
recoltarea de probe, colectarea, înregistrarea, analiza, întocmirea şi raportarea datelor către 
Centrele Regionale de Sănătate Publică coordonatoare.  
Acțiunile incluse în cadrul PN2 subprogramul 2 vizând Igiena Alimentației au fost: 
A. Evaluarea stării de nutriț ie și a tipului de alimentație al populației  
 
1. Supravegherea stării de nutriţ ie şi a alimentaţie populaţiei 

A fost vizată populația adultă peste 20 ani, grupurile vulnerabile în scopul cunoaşterii 
nivelului și structurii alimentației acestei categorii de populație, a evaluării stilu lui de viaţă 
(activitate fizică, fumat, consum de băuturi alcoolice și suplimente alimentare), a deprinderilor 
și comportamentului alimentar în vederea depistării și corectării obiceiurilor alimentare 
greșite.  

În elaborarea sintezei s-a colaborat cu medicii de familie; a fost evaluat un număr de 
50 persoane  privind dieta ziln ică pe 1 zi, frecvența alimentară și stilul de viață.  Starea de 
nutriț ie pentru cei 50 de subiecți a fost evaluată prin examinări de laborator pentru 10 din cei 
mai uzuali parametri. 

2. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari  
Scopul sintezei este monitorizarea cantitativă a aditivilor utilizaţi în produsele 

alimentare, în vederea protejării populaiei împotriva efectelor datorate consumului inadecvat 
de aditivi alimentari. În anul 2018 obiectivul sintezei a fost determinarea cantitativă a  
dioxidul de sulf liber şi total din bere și din vinuri, produse în România. 

În acest scop au fost recoltate și analizate 12 probe din produsele autohtone 
specificate. 

3. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare  
Au fost identificați şi înregistraţi producatorii autohtoni, importatorii şi distribuitorii de 

suplimente alimentare şi s-au catalogat, în funcţie de categoria de ingrediente din compoziție 
(vitamine și / sau minerale, vitamine și / sau minerale cu alte substanțe, suplimente cu alte 
substanțe cu rol fiziologic sau nutriț ional) un număr de 107 produse. De la unul din 
producători autohtoni, s-au  recoltat și analizat din punct de vedere al metalelor grele (plumb 
şi cadmiu) un număr de 3 probe, ambele corespunzătoare. 

4. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiații  
Au fost catagrafiate categoriile de produse alimentare specificate prin metodologia de 

lucru și care ar putea conține ingrediente iradiate, pentru identificarea produselor şi / sau 
ingredientelor alimentare tratate cu radiaţii ionizante care sunt importate / distribuite sau 
comercializate pe teritoriul României.  

În cursul anulu i 2018 au fost catagrafiate un număr de 1.116 produse (483 
condimente, 372 ingrediente vegetale uscate şi ceaiuri din fructe uscate, 261 plante 
aromatice uscate) şi au fost recoltate pentru analiză 3 probe de produs tip „plante aromatice 
uscate” pentru care nu s-a detectat iradierea. 

5. Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe  
Scopul propus a fost obţinerea datelor privind consumul de alimente cu adaos de 

vitamine şi minerale la n ivel naţional aportul de nutrienţi al populației, modificările obiceiurilor 
alimentare 

În anul 2018 au fost identificate și catalogate un număr de 27 produse din gama 
cereale și produsele pe bază de cereale, sucuri carbonatate, produse lactate și altele, cu 
consemnarea cantităților de vitamine, minerale şi alte substanţe. Produsele au fost verificate 
privind respectarea legislației referitoare la obținerea notificării de la Min isterul Sănătății.  

6. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate – nu s-a realizat în anul 2018 din lipsa 
producătorilor locali. 

7. Evaluarea valorii nutrit ive a alimentelor: sarea in alimente 



 

Obiectivul general a fost evaluarea continutului de sare in alimente de larg consum și 
pregătite casnic din România, în vederea evaluării eficacității masurilor de reducere luate 
până în prezent. Probele au fost alese aleator, din unitățile și gospodăriile de pe raza  
județului, același tip de unitati din a caror produse s-a evaluat continutul de sare în 2010-
2011. În acest fel s-a dorit a se urmări eventualele variatii apărute în timp. 

În anul 2018 s-au evaluat 60 de produse alimentare din care 32 cu determinarea 
cantitativă a sării și 28 cu verificarea etichetei. 

8. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman  
Și în anul 2018 s-a urmărit respectarea prevederilor legale referitoare la iodarea 

universală a sării pentru consum prin determinarea nivelu l iodatului de potasiu și a iodului 
total dintr-un număr de 18 probe de sare autohtonă provenită numai de la salina S lănic  
Prahova  și din import,  recoltate din unități comerciale de desfacere, depozite de distribuție 
şi unități de ambalare. 

9. Evaluarea riscului chimic și bacteriologic al alimentelor cu destinație nutriţ ională specială  
Scopul sintezei este protejarea populației vulnerabile (sugari, copii de vârstă mică, 

subiecți cu cerințe nutrit ive determinate medical) împotriva efectelor datorate consumului 
inadecvat al acestor produse, depistarea și înlăturarea factorilor de risc chimic i și 
bacteriologici care ar putea modifica siguranța acestora. 

În 2018 din produsele comercializate pe piața noastră, au fost recoltate 10 probe 
pentru determinarea parametrilor cei mai semnificativi: microbiologici incluzând Salmonella 
spp., Listeria și Cronobacter și chimici: micotoxine, nitrați, nitriț i, metale grele (plumb, 
cadmiu, aluminiu, staniu şi arsen), pesticide și benzo(a)piren.  

10. Evaluarea aportului de substanţe excitante din băuturi energizante 
Pentru că, consumul de băuturi energizante combinat cu consumul de alcool sau chiar 

cafea reprezintă o reală problemă de sănătate, mai ales în rândul adolescentilor, posib ili 
consumatori de acest tip de băuturi, s-a încercat evaluarea conținutului de cafeina și zahăr 
din băuturile energizante pentru a putea susține sau nu propunerea unor acte normative de  
restricționarea a consumului de băuturi energizante sub vârsta de 18 ani. 

În acest sens, în 2018 s-a recoltat o probă de băutură energizantă comercializată  pe 
raza județului, pentru determinarea continutului de cafeină şi zahăr, proba fiind 
corespunzătoare. 

11. Rolul alimentului  în toxiinfecţiile alimentare 
În cursul anului 2018 s-a înregistrat un focar de TIA indus de aliment pentru care s-a 

realizat, împreună cu Laboratorul de epidemiologie, ancheta epidemiologică cu luarea 
măsurile specifice în focar. 

C. Evaluarea factorilor de risc din materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 
           Scopul sintezei este cunoașterea și actualizarea datelor referitoare la unităţilor 
producătoare / prelucrătoare / importatoare de obiecte şi materiale destinate contactului 
direct cu produsele alimentare autohtone. În anul 2018 s-au efectuat determinări de plumb, 
cadmiu, cupru și crom în obiectele de ceramică și cele de email fabricate, s-a evaluat 
migrarea globală de componenţi  pentru obiectele din material plastic și s-a determinat 
migrarea specifică de componenți – formaldehidă și metale grele din obiecte de melamină, 
hârtie sau carton care vin în contact cu alimentul. 

• Monitorizarea prin evaluarea periodică din punct de vedere fizico-chimic şi microbiologic  
a produselor lactate şi de panificaţie distribuite în şcoli şi grădin iţe în perioada anului 
școlar  2017-2018 prin programul „Corn și Lapte”, a preparatelor alimentare (materii 
prime sau produs finit) și a apei folosită în procesul tehnologic de la unitățile care au 
încheiat un contract de prestări servicii cu D.S.P. În acest sens au fost recoltate: 



 

• 1 probă produs lactat analizat fizico-chimic şi bacteriologic, 
• 19 probe produse de panificație (corn) analizate bacteriologic și fizico-chimic; 
• 399  preparate alimentare (materii prime / produs finit) din care 346 analizate 

bacteriologic și 53  analizate fizico-chimic; 
• 25 probe de apă. 

• Evaluarea  condițiilor igienico-sanitare pentru obiectivele cu profil alimentar sau de 
mediu în vederea certificarea legalității / conformității cu normele de igienă şi sănătate 
publică. Pentru cele 509 unități înregistrate (178 unităţi cu profil alimentar și 334 unități 
de Igiena mediului) s-au eliberat: 95 notificări și 76 avize de construcție – reamenajare 
(pentru unitățile alimentare 7 din acestea fiind respinse) și 334 avize de construcție 
pentru unitățile de Igiena mediului. Prin activitatea de notificare sanitară a obiectivelor 
cu profil alimentar, prin eliberarea avizelor de construcţie /reamenajare, prin serviciu l 
de consultanță oferit și prin contractele de prestări servicii (alimente, apă, teste de 
sanitație și aeromicrofloră) realizate în anul 2018  s-au adus încasări la bugetul unităţii 
de peste 26.415 RON.  

Aspecte pozitive:  
- neefectuarea de cheltuieli neeconomicoase şi nejustificate 
- personalul din cadrul colectivului s-a achitat integral de sarcinile impuse de fişa postului;  
- colaborarea cu toate compartimentele / birourile / serviciile din cadrul DSP, cu CRSP-urile 

responsabile de sintezele naţionale, cu laboratoarele DSP-urile din ţară implicate în 
sintezele naţionale;     

- reducerea consumurilor materiale fără afectarea calităţii activităţii. 

Disfuncţionalităţi: 
- întârzieri în trimiterea metodologiilor de lucru în vederea realizării sintezelor naţionale; 
- inexistenţa cadrului legislativ actualizat și adaptat cerințelor și solicitărilor populației; 
- inexistenţa unui registru unic de evidenţa a unităţilor cu profil alimentar cu risc asupra stării 

de sănătate a populaţiei; 
 

IGIENA COLECTIVITĂŢILOR DE COPII / TINERET 
 

Principalele acţiuni desfăşurate în cadrul colectivului de igienă scolară în 2018 au fost 
• Evaluarea stării de sănătate a copiilor și t inerilor prin: 

• Evaluarea dezvoltării f izice a copiilor şi t inerilor din colectivitatile scolare urbane și rurale pe 
baza examenelor anuale de bilanț 

Scopul acțiunii este de a cunoaște nivelul de dezvoltare fizică, de a preveni unele 
îmbolnaviri și de a depista precoce o serie de afecțiuni sau deficiențe. Cunoașterea acestor 
parametri este necesară în vederea aplicării tratamentului recuperator și pentru orientarea 
scolara și profesionala în funcție de starea de sănătate. 

   În cadrul acestei acţiuni au fost examinaţi somatometric un  număr de 17.133 subiecţi, 
10.399  prin cabinetele medicale școlare și 7.280 prin medicii de familie. Din aceștia:  

• armonici – 13.664 
• dizarmonic i cu plus de greutate – 2.213 
• dizarmonic i cu minus de greutate – 1.256. 

2. Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și t ineri  
Obiectivele specifice ale acțiunii sunt de întocmire anuală a bazei de date privind bolile  

cronice în colectivități de copii și t ineri (creșe, grădinițe, școli generale, licee, școli 
profesionale) și calcularea indic ilor de prevalență pentru principalele categorii de boli cronice 
dispensarizate în vederea descrierii situației morbidității prin boli cronice în rândul copiilor şi 
t inerilor din România. 

Dispensarizarea este necesară imperios pentru realizarea prevenirii, combaterii şi 
recuperării bolilor cronice printr-o supravegherea medicală organizată şi aplicarea măsurilor 
medico-sociale corespunzătoare.  



 

În cursul anului 2018 s-au depistat 5.380 copii și t ineri ce au necesitat dispensarizarea    
Din aceștia 155 au fost depistați prin cabinetele medicale școlare și 5.225 prin medicii 

de familie. 
Ca și în anul precedent, pe locul I în cadrul afecțiunilor cronice depistate au fost 

tulburările de vedere (1.210 cazuri de vicii de refracție), pe locul II  alte boli de metabolism 
(988 cazuri), pe locul III deformări câștigate ale coloanei vertebrale (858 cazuri), pe locul  IV 
sechelele rahitismului (409 cazuri).  

În consiliu l profesoral al f iecarei scoli s-a adus la cunoștință situația bolile cronice ale 
colectivității respective şi s-au căutat soluții pentru îndepărtarea factorilor de risc (iluminat 
necorespunzător, bănci improprii neadaptate vârstei, poziţia defectuasă în bancă).  
3. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi t inerilor d in colectivitatile școlare urbane și 
rurale prin efectuarea triajulu i epidemiologic după vacanțe 

Scopul triajulu i epidemiologic, efectuat după fiecare vacanță indiferent de mărimea ei,  
este de a cunoaște potenţialu l de risc epidemiologic pentru sănătate prin depistarea, cu 
ocazia triaju lui, a bolilor infectocontagioase și parazitare (pediculoza, scabie).  

Triajul este necesar pentru stabilirea de măsuri imediate în raport cu entitatea 
nozologică şi forma clinică a bolii. 

În anul școlar 2017-2018 au fost triati epidemiologic 290.425 elevi. Pentru 250.232 din 
ei triaju l a fost asigurat de medicii școlari iar pentru 40.193 subiecți triajul a fost efectuat de 
medicii de familie. 

• Evaluarea stării de bine a copilulu i în școală 
Dincolo de studiul tulburărilor, deficitelor și dizab ilităților copilu lui, există o cerere 

crescândă pentru cercetare.Numai prin examinarea punctelor forte și abilităților copiilor pot fi 
conturați factorii determinanți pentru o traiectorie de dezvoltare pozitivă și o dezvoltare 
armoniosă. 

Evaluarea s-a realizat prin ap licarea Chestionarului stării de bine a copilu lui (Scala 
Personal Wellbeing Index – PWI) care conține 7 itemi de satisfacție, fiecare corespunzând 
unui domeniu de viață: standard de locuit, sănătate.realizări personale, relații interpersonale, 
siguranța personală, conectivitatea comunitară și securitatea viitoare. În anul 2018 au fost 
aplicate 355 chestionare în două licee, unul dintr-o zonă defavorizată socio-economic și a 
cărui elevi au rezultate școlare slabe și unul dintr-o zonă cu nivel ridicat socio-economic și a 
cărui elevi au rezultate școlare bune. 

Alte obiective urmărite în cursul anului 2018, la nivelul Colectivului: 
1. Monitorizarea condiţiilor de igienă din colectivităţi de copii şi t ineri 
- s-au efectuat 143 evalurări a condițiilor igienico-sanitare din unitățile de învățământ – 44 cu 

ocazia începerii noului an școlar;  
- s-au recoltat 17 probe de apă din unităţi şcolare majoritar din mediul rural: 
- s-au recoltat 12 probe produse alimentare și 30 teste sanitație.  

2. Monitorizarea raţiilor alimentare din colectivităţi în vederea cunoaşterii princip iilor nutrit ive 
şi a caloriilor consumate zilnic, prin anchete alimentare desfășurate în trei etape – primăvară 
(mai), toamnă (octombrie), iarnă (februarie), cât şi verificarea modului de calcul a raţiilor 
întocmite la nivelul cabinetelor şcolare. În cazul constatării de abateri faţă de raţiile 
recomandate pe vârste s-a recurs la modificarea meniurilor şi revizuirea modului de 
aprovizionare cu alimente. Cele mai  frecvente situații întâlnite au fost cu raţii hipercalorice 
prin exces de glucide, hipoproteice şi hiperlipidice. 

3. Expertiza condiţiilor de mediu în vederea eliberării autorizaţiei 
În 2018 s-au eliberat 58 autorizații (respinse-5), notificări de asistență de specialitate 

de sănătate publică a conformității: pentru construcţii noi-112 (respingeri-25). 

4. Activităţi în cadrul Comisiei de orientare şcolară şi profesională – au fost soluționate 12 
cereri de transfer într-o altă unitate școlară. 

5. Participare la efectuarea anchetelor epidemiologice în cazul bolilor contagioase apărute în 
colectivitățile de copii și t ineri, în colaborare cu Compartimentul de epidemiologie.  



 

BOLI CRONICE (examen bilanț) 
Total examinaţi – 17.133 

Total 
afecțiuni 

Vicii de  
Refracție 

Alte boli de 
metabolism 

Deformari 
câștigate ale 

coloanei 
vertebrale 

Sechele 
rahitism 

5.380 1.210 988 858 
 

409 
 

 
 

DEZVOLTARE  FIZICĂ (examen bilanț) 
 

Armonici Dizarmonici +G Dizarmonici   -G Total 
13.664 2.213 1.256 17.133 

 
 

b) Educație 
Reţeaua școlară a învățământului preuniversitar de stat din judeţului Iaşi, în anul şcolar 

2018-2019, a inclus 227 de unităţi cu personalitate juridică, mai puțin cu 2 unități școlare 
cu personalitate juridică, comparativ cu anul școlar 2017-2018, distribuite după cum 
urmează: 
 

Unități de învățământ 2017-2018 2018-2019 

Unităţi învăţământ de masă din care: 216 214 

� grădinițe cu program prelungit 22 22 

� școli primare; 2 2 
� total şcoli gimnaziale cu personalitate 

jurid ică/din care în mediul rural 
126/98 126/96 

� total licee şi colegii teoretice/ din care în 
mediul rural 17/2 17/2 

� licee şi colegii vocaţionale 4 4 
� total licee tehnologice şi colegii tehnice/ 

din care în mediul rural 
22/4 22/4 

� școli profesionale 20 20 

� unități de învăţământ postliceal sanitar 1 1 
Unităţi învăţământ special și Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) 8 8 

Unităţi finanţate de la M.E.N. 5 5 

TOTAL 229 227 
 

Situația posturilor din învățământ 

 Numărul de 
posturi 

TOTAL,  
din care: Didactic 

Didactic 
auxiliar Nedidactic 

 
2017-
2018 

2018-
2019 

2017-
2018 

2018-
2019 

2017-
2018 

2018-
2019 

2017-
2018 

2018-
2019 

finanțate de la 
Consiliul Local 11.210 11.165 8225,25 8181,25 907,75 901,50 2077 2082,25 



 

 
Situația absențelor 

 
Numărul de absențe Sfârșitul 

semestrului I,  
anul școlar Total Nemotivate 

Număr total 
absențe 

/elev 

Număr absențe 
nemotivate /elev 

2015-2016 1 510 363 791 847 14,17 7,43 
2016-2017 1 497 377 820 319 14,60 8,00 
2017-2018 1 609 895 862 173 15,04 8,61 
2018-2019  1 750 792 970 002 14,21 7,87 
 

Promovabilitatea (%) pe nivele de școlarizare 
raportată la elevii rămași în evidență la sfârșitul semestrului I, an şcolar 2018 – 

2019, comparativ cu anii şcolari precedenţi 
 

Nr. 
crt. 

Nivel de școlarizare/ an 
școlar 

2015-
2016  

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1. Primar, zi  94,7 93,49 89,66 80,60 
2. Gimnazial, zi 77,98 77,75 79,46 80,19 
3. Liceal, zi 79,94 81,68 85,71 83,43 
4. Profesional, zi 73,1 74,96 73,32 75,27 
5. Primar, frecvență redusă - - 65,78 49,57 
6. Gimnazial, frecvență redusă 31,39 26,98 19,54 45,17 

7. Liceal, seral și frecvență 
redusă 64,02 67,50 68,73 59,14 

 
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ 

 
Calitatea actului didactic se reflectă în rezultatele elevilor la f inalu l unui an şcolar, la 

diverse evaluări interne sau externe, la examenele naționale, la olimpiadele sau concursurile 
şcolare. Analiza rezultatelor se realizează prin comparație cu cele din anii școlari 2015-2016, 
2016-2017 și 2017-2018, la sfârșitul semestrului I. De asemenea, pentru a avea o imagine 
corectă a nivelului de pregătire a elevilor din unităţile de învăţământ ieşene, au fost 
consultate rapoartele scrise de inspecţie, informările primite de la managerii unităţilor de 
învăţământ şi rapoartele A.R.A.C.I.P.  
Obiective urmărite: 
� formarea competenţelor-cheie la elevi, care să-i ajute să fie performanţi şi de succes în 

societatea cunoaşterii; 
� creşterea calităţii procesului de învăţământ prin atingerea standardelor educaţionale de 

către elevi; 
� creşterea numărului de elevi promovaţi, comparativ cu anii şcolari precedenţi. 
a) Numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 a fost de 100.657, 
datele din tabelul următor surprinzând diminuarea continuă, an de an, a acestui număr, 
corelat cu rata populației școlare aflată în descreștere. Se constată diminuarea procentului de 
elevi promovați, în comparație cu anul școlar anterior. 
 

finanțate de la 
Consiliul 
Județean 

750 745 558,75 557,75 93,25 81,25 98,00 106 

finanțate de la 
M.E.N. 217,5 224,5 172,50 172,50 13,00 13,00 32,00 39,00 

TOTAL 12.177
,50 

12.134
,50 

8956,5
0 

8911,5
0 

1014,0
0 

995,75 2207,0
0 

2227,2
5 



 

Număr de elevi/ani școlari 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Numărul de elevi rămaşi înscrişi la 
sfârșitul anului școlar 

104 935 104 511 104 165 100 657 

Numărul de elevi promovați (clasele I-
XIII) 100 540 99 916 98 200 96 654 

Procentul de elevi promovați, raportat la 
totalul celor rămași înscriși 

95,81% 95.61% 94,27% 96,02% 

 
b) Promovabilitatea pe nivele de școlarizare: 
 

Nivel de școlarizare 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Primar, zi 97,65 % 97,82 % 97,45 % 97,69% 

Gimnazial, zi 93,81 % 93,86 % 93,85 % 94,36% 

Liceal, zi 96,61 % 96,32 % 96,31 % 97,82% 

Învățământ profesional, zi 88,11 % 87,79 % 88,01 % 87,09% 
 
c) Numărul de elevi declarați în abandon școlar la clasele pregătitoare – a X-a 
(elevi care au fost înscriși în învățământul obligatoriu, dar care nu au frecventat și au depășit 
cu mai mult de 2 ani vârsta clasei): 
 

Anul școlar 2014-2015 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Total elevi cu abandon şcolar 
(clasele pregătitoare - X) 

377 323 303 297 

Procentul de elevi declarați în 
abandon școlar, raportat la 
totalul celor înscriși 

0,40% 0,35% 0,31% 0,33%* 

* crește procentul elevilor declarați în abandon școlar, cu 0,02%, comparativ cu anul școlar 
precedent; 
 

Principalele cauze ale abandonului şcolar: elevi care provin din familii cu părinţi 
plecaţi în străinătate; elevi care provin din familii de rromi, declaraţi sau nu;  starea materială 
precară a familiilor din care provin elevii; demersuri sporadice şi ineficiente din partea unor 
școli atragerea şi menţinerea elevilor la cursuri. 

 
d) Numărul elevilor exmatriculaţi (la clasele XI-XIII) este de 335 la finalul anului 
școlar 2017-2018 (dintre care 243 cu drept de reînscriere), în descreștere cu 12 elevi față de 
anul școlar 2016-2017, evoluția acestuia fiind constantă în valoare procentuală: 
 

Anul școlar 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Numărul de elevi rămaşi înscrişi la 
sfârșitul anului școlar 

104 935 104 511 104165 100657 

Număr de elevi exmatriculați 
(clasele XI-XIII) 331 320 347 335 

Procentul de elevi exmatriculați, raportat 
la totalul celor înscriși 

0,25% 0,25% 0,33% 0,33% 

 
EXAMENE NAŢIONALE 

 



 

A. EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 
1. Examenul în cifre: 
 2017 2018 

Calendar. Durata efectivă a EN  23 de zile 21 de zile 

Unități de învățământ în care s-a 
desfășurat examenul de bacalaureat  

181 (56 în mediul 
urban şi 125 în 
mediul rural) 

178 (55 în mediul 
urban şi 123 în 
mediul rural) 

Numărul centrelor zonale de evaluare  
(CZE)  6 5 

Candidați înscriși  la examenul de EN 
2017 

6107 (prezenți 5932 
- 97%) 

6094 (prezenți 5595 
– 98,57%) 

Cazuri speciale gestionate de Comisia 
județeană 26 18 

Profesori implicați în desfășurarea 
examenului (asistenți, evaluatori, 
membri în comisiile de examen și de 
evaluare)  

2624 2620 

Numărul de lucrări scrise gestionate  de 
Comisia Județeană  

23990 (11976 ale 
elevilor ieșeni și 
12114 din județul 
repartizat pentru 
evaluare) 

21493 (12005 ale 
elevilor ieșeni și 
9488 din județul 
repartizat pentru 
evaluare) 

Contestații înregistrate 

1028 (600 ale 
elevilor ieșeni și 428 
pentru lucrările 
evaluate la Iași) 

1863 (1065 ale 
elevilor ieșeni și 798 
pentru lucrările 
evaluate la Iași) 

 
2. Rezultate: 
 2017 2018 
Candidați prezenți 5932 5995 
Candidați care au obţinut medii mai mari 
sau egale cu 5 

5000 (84,29%) 4628 (77,20%) 

Candidați care au obţinut medii mai mici 
decât 5 

932 (15,71%) 1367 (22,80%) 

Candidaţi care au obţinut media 10 38 32 
 

B. EXAMENUL DE BACALAUREAT  
1. Sesiunea iunie – iulie 2018 

Pentru candidații județului Iași, procentajul de promovabilitate general, după contestații, este 
de 81,11  (80,27 înainte de contestații), mai mare decât procentajul mediu de 
promovabilitate pe țară (69,70%), Iașul f iind pe locul 2 la nive l național, în ord inea 
descrescătoare a promovabilității. 

 
Procent de promovabilitate pe județ 

Anul Procent % 
2018 81,11 
2017 84,10 
2016 77.48 
2015 77.68 
2014 74.75 

 
Promovabilitate în funcție de filiera absolvită: 

Anul susținerii Filiera Filiera Filiera 



 

bacalaureatului teoretică tehnologică vocațională 
2018 91.97% 62.3% 81,61% 
2017 93,49% 68,21% 83,52% 
2016 91,05% 58,22% 76,72% 
2015 88,6%  62,9% 77,8% 

  
Promovabilitate pe unități de învățământ: 

Examenul Național de Bacalaureat: Categoria 
2015 2016 2017 2018 

Unități învățământ cu 100% 3 6 5 4 
Unități învățământ cu peste 

90% 
11 8 13 12 

Unități învățământ între 60% 
și 90% 

14 15  18  15 

Unități învățământ cu 0-5% 5 3 2 0 
 

2. Sesiunea august - septembrie 2018 
Sesiunea Procent de 

promovabilitate 
2015 36.44% 
2016 33.79% 
2017 34.83% 
2018 26,89% 

       
Aspecte pozitive: 
Examenul Național de Bacalaureat s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile  

metodologice specifice, iar prezența semnificativă a elevilor denotă interes pentru această 
evaluare externă, ca premisă a accesului la trasee academice sau profesionale de succes. 

Unitățile de învățământ cu promovabilitate 100% sunt: Colegiul Național „Garabet 
Ibrăileanu” Iași, Colegiul Național Iaşi, Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași, Liceul Teoretic 
„Miron Costin” Iaşi.  

Procente de promovabilitate de peste 90% s-au înregistrat la: Liceul Teoretic 
„Dimitrie Cantemir” Iaşi, Co legiul Național „Mihai Eminescu” Iaşi, Colegiul Naţional „Costache 
Negruzzi” Iaşi, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore 
Moisil” Iaşi, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Co legiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași,  
Liceul Teoretic Waldorf Iaşi, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hîrlău, Liceul Teoretic „Miron 
Costin” Paşcani, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Paşcani, Colegiul Economic 
Administrativ Iaşi; 

Cei 10 candidați care au obținut media 10 la bacalaureat sunt: 4 de la Colegiul 
Național Iași, 2 de la Colegiu l Național „Costache Negruzzi” Iași,  2 de la Colegiul Național 
„Emil Racoviță” Iași,  1 absolvent de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași și 1  
absolvent de la Colegiul Tehnic „Unirea” Pașcani; 

În județ, nu au existat unități școlare cu promovabilitate 0%. 
 

REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI INTERNAȚIONALE 

Tip premiu Olimpiade 
internaţionale 

Concursuri 
internaţionale 

Total 

 2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

Premiul I 3 4 8 29 11 31 

Premiul II 6 1 15 58 21 58 

Premiul III 1 3 17 27 18 28 



 

Menţiuni 4 - 6 9 10 9 

Premii speciale 1 1 2 - 3 1 
Menţiuni 
speciale - - - - - - 

Medalii aur 2 4 - 23 2 27 

Medalii argint 3 2 - 54 3 56 

Medalii bronz - 1 - 26 - 27 

Total 20 16 48 226 68 242 
 

OLIMPIADE NAȚIONALE 
Tip premiu Olimpiade naţionale 

 2017 2018 

Premiul I 66 27 

Premiul II 31 39 

Premiul III 31 33 

Menţiuni 74 51 

Premii și mențiuni speciale 51 75 

Medalii aur 10 15 

Medalii argint 19 24 

Medalii bronz 22 31 

Total 304 295 
 

O analiză a acestui domeniu, articulând elementele specifice activității de cercetare și 
de susținere a performanței cu exigențele educației actuale, de tip european, ar putea 
evidenția, dincolo de posibile vulnerabilități și pericole (supraag lomerarea calendarelor 
competiționale și suprapunerea cu alte tipuri de evenimente specifice școlii; selecția uneori 
deficitară, la nivelul unor unități de învățământ, a participanților la etapele superioare ale 
concursurilor și olimpiadelor etc.), următoarele aspecte pozitive: creșterea interesului 
pentru performanță al elevilor, al profesorilor și al unităților școlare, în ansamblul lor; 
extinderea bunelor practici generate de I.S.J. Iași în rândul colegiilor și al școlilor din 
municipiu și din județ; motivarea constantă a profesorilor pentru atingerea performanţei; 
sensibilizarea şi creşterea nivelului de implicare a comunităţilor ştiinţifice, academice şi 
economice în susţinerea excelenţei în educaţie în învăţământul preuniversitar. 
  

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ 
Educația extrașcolară, prin formele sale specifice (proiecte, concursuri, cercuri 

tematice, ateliere de creaţie, ansambluri, trupe de teatru, excursii, vizite la muzee, spectacole 
etc.), prin cunoașterea și respectarea drepturilor omulu i şi a asumării responsabilităţilor 
sociale, prin voluntariat și in ițiativă personală, identifică și cultivă corespondența optimă 
dintre aptitudini, abilități, competențe și cunoștințe, contribuind la crearea unui stil de viață 
civilizat, precum și la stimularea comportamentului creativ în viața de zi cu zi. Astfel, 
activitatea educativă realizează o simbioză între componenta cognitivă şi cea 
comportamentală, având scopul de a antrena elevii în activităţi variate şi bogate în conţinut, 
de a le cultiva interesul pentru implicarea în societate, de a le facilita integrarea în mediul 
şcolar și de a le oferi suportul pentru reuşita şcolară. Spațiul activităților extrașcolare este 
generos și oferă o posibilitate maximă de descoperire și  fructificare a talentelor personale, de 
corelare a aptitudinilor cu atitudinile caracteriale, facilitând accesul elevului la diferitele tipuri 



 

de educaţie complementară, cunoscute în științele educației drept noile educaţii: educaţia 
pentru cetăţenie democratică, interculturală, intergenerațională, ecologică, educaţia pentru 
sănătate și sport, pentru dezvoltare comunitară şi pentru securitate personală. 
 
Proiecte de succes:  
� „Prin teatru, spre educație” – a doua ediție a Concursului județean de teatru, 

desfășurat pe scena Teatrului Ateneu Tătărași, timp de două zile (17-18 aprilie 2018), cu 
participarea a 30 de trupe de teatru din unitățile de învățământ ale județului Iași; 

� Tabăra națională „Proiecte de mediu” – organizarea celei de-a XX-a ediţii a Concursului 
Naţional Proiecte de Mediu, la tabăra Muncel (9- 16 iulie 2018), la care au participat 38 de 
echipaje de elevi din toată țara; 

� „Laptele – magia vieții” – concurs județean la care au participat 110 de unități de 
învățământ, 980 de elevi, organizat de  Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat 
cu A.P.I.A. și Consiliul Județean Iași, ca măsură educativă din cadrul Programului pentru 
școli din România de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli (24 aprilie 
2018);  

�  „Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși” – proiect de 
prevenire a obezității și de formare a unor deprinderi de alimentație sănătoasă la copiii din 
școli și grădinițe, care se implementează pe parcursul a 7 ani, în parteneriat cu 
Universitatea de Medicină și Farmac ie „Gr. T. Popa” Iași; 

�  „Maluri de Prut” – spectacol aniversar prileju it de aniversarea a 100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România (27 martie 2018), organizat la Ateneu Tătărași de către 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Direcția Generală de Educație, Tineret 
și Sport a Municipiu lui Chișinău,  Palatul Copiilor Iași, Colegiul Național de Artă „O. 
Băncilă” Iași, cu participarea tinerilor artiști de la instituțiile de învățământ din Iași și 
Chișinău; 

� „Prefect pentru o zi” - concurs de eseuri pentru desemnarea elevului care au exersat 
funcţia simbolică de Prefect  și Subprefect la Instituţia Prefectului Iaşi (iunie 2018); 

�  „Suntem tânăra generaţie!”- proiect național organizat în parteneriat cu Fundația 
PRAIS- București, care își propune promovarea conceptului de stare de bine, cu accent pe 
importanța cunoașterii prin educație, a talentelor puse în valoare în cadrul liceelor și a 
diversității comunității de liceeni din clasele IX – XI ( septembrie - decembrie 2018). 

� Implementarea proiectului Inspectoratului Școlar Județean Iași „Școala pentru 
valori autentice”  
Școala pentru valori autentice este un nou proiect educațional, lansat de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași în anul școlar 2017-2018, ale cărui activități sunt centrate 
pe valorizarea și educarea comportamentelor și atitudinilor prosociale ale elevilor din toate 
ciclurile de învățământ. 

Pentru implementarea proiectului, instituțiile de învățământ organizează pe parcursul 
întregii luni, identificată printr-o valoarea simbolică, activități școlare (curriculum infuzat, 
teme specifice la orele de consiliere și orientare) și extrașcolare (dezbateri/mese rotunde, 
vizionare de filme și reflecții pe marginea subiectului, întâlniri ale elevilor cu invitați - modele 
umane, concursuri de postere/desene, creații literare ale elevilor, activităţi t ip treasure hunt 
pentru valoarea  lunii, proiecte județene, activități comune cu părinții și partenerii comunitari 
etc.), astfel încât să le formeze elevilor deprinderi, atitudini și comportamente în acord cu 
tematica  promovată în fiecare dintre cele nouă luni ale anului școlar în curs. La sfârșitul 
fiecărei luni, Inspectoratul Școalar Județean Iași, prin comisia de evaluare, desemnează 
școlile câștigătoare la nivelul județului, cărora le va acorda tit lul simbolic al valorii cultivate în 
luna respectivă, urmând ca în luna iunie să f ie desfășurată premierea instituțiilor câștigătoare 
la Gala școlilor pentru valori autentice. 

Impactul proiectului este major, multe unități de învățământ fiind participante și premiate 
în anul școlar 2017-2018.  
 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 



 

I. Considerații generale 
O preocupare permanentă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi o constituie utilizarea 

cu maximă eficienţă a resurselor materiale şi f inanciare. 
În utilizarea resurselor alocate s-a avut în vedere situaţia de fapt existentă la nivelul 

judeţului Iaşi (reţea şcolară, număr de elevi, număr de cadre didactice, starea clădirilor, a 
infrastructurii, factori social-economici), precum şi asigurarea unor condiţii optime pentru 
desfăşurarea procesului instructiv-educativ în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.  

Compartimentul contabilitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi  a 
desfăşurat o activitate complexă, concretizată în: 
� gestionarea fondurilor alocate pentru cheltuieli de personal, inclusiv pentru plata 

drepturilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii; 
� derularea contractelor de achiziţii pentru manuale şcolare, pachete de rechizite şcolare; 
� decontarea cheltuielilor de transport, a burselor, a tehnicii de calcul pe baza bonurilor 

valorice de 200 euro; 
� rezolvarea unor situaţii solic itate de partenerii educaţionali: Ministerul Educației Naționale, 

Prefectura Iași, Consiliul Județean Iași, Primăria Municip iului Iași și consiliile locale, 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași. 

 
II. Programe de protecţie socială  
Programul BANI DE LICEU 

Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei/lună. Beneficiarii Programului naţional 
de protecţie socială Bani de liceu nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială. 

În anul şcolar 2017-2018 au beneficiat de bursa Bani de liceu, în cuantum de 180 lei, 
un număr de 2791 de elevi. Evoluţia numărulu i de elevi beneficiari ai acestei forme de sprijin  
în ultimii patru ani şcolari este prezentată în tabelul următor: 

An şcolar Nr. beneficiari 

2017 – 2018 2.791 

2016-2017 3.580 

2015 - 2016 4.648 

2014 - 2015 5.982 
             

Se constată o scădere a numărului de beneficiari, cauzată de diminuarea efectivelor de 
elevi din clasele de început ale ciclului liceal, prin înfiinţarea claselor de învăţământ 
profesional. Elevii  acestor clase sunt beneficiari ai bursei profesionale. 

În anul şcolar 2017-2018, suma alocată pentru acest program a fost de 7.591.560 lei 
pentru un număr de 2.791 beneficiari in ițiali.  
        
Programul BURSE PROFESIONALE 

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială Burse profesionale sunt elevii 
care frecventează învăţământul profesional. Sprijinul financiar prevăzut în cadrul acestuia se 
acordă pentru anul şcolar în curs şi conform legislației „cererea de acordare a Bursei 
profesionale se înregistrează la unitatea unde este înscris elevul”. În anul şcolar 2017-2018 
au beneficiat de Burse profesionale un număr de 5.997 elevi. 

Evoluţia numărului de elevi beneficiari ai acestei forme de sprijin este prezentată în 
tabelul următor: 

An şcolar Nr. beneficiari 

2017-2018 5.997 

2016 - 2017 5.880 

2015 - 2016 4.987 

2014 - 2015 3.557 



 

 
Fondurile pentru finanţarea Bursei profesionale se asigură de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
În anul şcolar 2017-2018, suma alocată pentru acest program a fost de 15.557.427 lei 

pentru un număr de 5.997 beneficiari in ițiali. 
      Creşterea numărului de elevi care au optat pentru învăţământul profesional se 
datorează în mare măsura acordării Bursei profesionale, acordarea acesteia nefiind 
condiţionată de veniturile realizate în familia elevului. 
     Acordarea sprijinului f inanciar Bursa profesională a avut un impact pozitiv asupra 
elevilor din învăţământul profesional, concretizat în ameliorarea rezultatelor la învăţătură pe 
parcursul ultimilor ani şcolari. 
   
Programul EURO 200 

    Evoluţia numărului de elevi beneficiari ai acestui program în ultimii patru ani şcolari 
este prezentată în tabelul următor: 

An şcolar Nr. beneficiari 

2017 - 2018 595 

2016 - 2017 1.030 

2015 - 2016 1.311 

2014 - 2015 1.326 
Suma virată firmelor care au livrat tehnică de calcul pe baza bonurilor valorice de 200 

euro a fost de 539.985,20 lei. 
 
Decontarea cheltuielilor de transport 
 În anul şcolar 2017-2018, s-a decontat suma de 5.187.764 lei pentru transportul şcolar 
al elevilor din învăţământul de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, care nu pot fi 
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu pentru un număr mediu de 6.500 elevi/lună. 
   Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în  
localitatea de domiciliu a avut un efect pozitiv în sensul că a contribuit la scăderea ratei 
abandonului şcolar, cu precădere în învăţământul profesional şi în învăţământul liceal. 
 
III. Manuale şcolare 

Conform Ordinului M.E.N. nr. 3057/16.01.2018 privind completarea stocurilor de 
manuale școlare  pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, prin 
retipărirea manualelor, Calendarului procesului de completare a stocurilor de manuale școlare 
retipărite destinate claselor VII-XII, pentru anul școlar 2018-2019 și adreselor M.E.N./C.N.E.E. 
care au vizat asigurarea manualelor școlare gratuite pentru elevi, Inspectoratul Școlar 
Județean Iași a derulat la termen toate activitățile. 

Pentru  anul  școlar 2017-2018, la clasa a VI-a, au fost asigurate manuale școlare noi, 
într-un număr de 79.508 exemplare, cu o valoare totală fără TVA de 72673 lei. 

     La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași, pentru anul școlar 2017-2018, s-au 
primit în total : 

 
Nr. 

titluri 
contractate 

Nr. 
exemplare 

contractate 

Valoare 
totală (lei) 

Manuale clasele VII-
XII 457 83 960 423.430,10 

Manuale clasele   I-VI 209 229 445 1.894.738,21 

TOTAL 666 313 405 2.318.168,31 

 



 

IV. Autorizațiile sanitare de funcționare 
Pe 4 septembrie 2018 s-a finalizat demersul de verificare a 63 de unități școlare, dintre 

care 21 de școli de către echipe mixte alcătuite din inspectori I.S.J. și inspectori D.S.P., iar 42 
de școli au fost verificate de către inspectorii școlari. De asemenea, a fost centralizată, în 
baza unei machete completate de către toți directorii de școli, situația existentă la toate cele 
225 de unități școlare cu personalitate juridică. Astfel, s-a creionat o imagine de ansamblu 
asupra datelor care definesc starea unităților de învățământ din rețeaua școlară a județului 
Iași la început de an școlar. 

În urma monitorizării activității privind stadiul obținerii autorizațiilor sanitare de 
funcționare de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, s-au constatat următoarele: 
• Din 221 unități de învățământ cu personalitate juridică:  

• 181 au Autorizație sanitară de funcționare; 
• 40 nu au Autorizație sanitară de funcționare. 

• Din 391 unități de învățământ arondate:  
• 223 au Autorizație sanitară de funcționare; 
• 168 nu au Autorizație sanitară de funcționare. 

 
V. Autorizațiile de securitate la incendiu 

La începutul anul școlar 2018-2019, din totalul de 1.470 de clădiri ce aparţin unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Iaşi, din punctul de vedere al obţinerii 
autorizaţiei de securitate la incendiu s-au constatat următoarele: 
� Pentru 156 clădiri au fost obţinute autorizaţia de securitate la incendiu. 
� Pentru 186 clădiri pentru care este obligatorie autorizaţiei de securitate la incendiu, nu 
a fost obținută autorizaţia specifică. 
�  Pentru 1.128 clădiri nu este obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. 

 
             Având în vedere aspectele prezentate, se impun finanțări pentru reabilitarea 
clădirilor şi remedierea problematicii apei curente/potabile la unităţile de învăţământ cu 
personalitate juridică, unităţi de învăţământ cu un număr mare de elevi, pentru care se 
justifică  investiţii consistente, ţinând cont şi de evoluţia demografică din circumscripțiile 
şcolare respective. 
 

c) Cultură 
 

Instituții de cultură subordonate Consiliului Județean Iași 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” 

Pe parcursul anului 2018, la nivelul întregii biblioteci au fost organizate un număr de 
631 de activități și evenimente destinate tuturor categoriilor de vârstă, totalizând 25.959 de 
participanţi.  

Utilizarea serviciilor bibliotecii 
a) Proiecte, programe și publicații proprii 

Anul 

Activități în 
cadrul 

programelor și 
proiectelor 

Nr. participanți 
Nr. expoziții 
tematice de 

carte 

Nr. expoziții 
lucrări 

plastice, 
fotografie, 

grafică 
2017 661 21.443 195 28 
2018 631 25.959 306 30 

  
Până la f inalu l anului 2018, cele 9 programe divizate în 27 de proiecte incluse în Planul 

minimal de Management au fost continuate. Lor li se adaugă și multe altele organizate în 



 

parteneriat cu alte instituții de cultură sau de învățământ, ONG-uri etc., în acest sens fiind 
încheiate un număr de 108 acorduri. 

Tot în anul 2018, Biblioteca a primit aprobare de la Ministerul Culturii și Identității 
Naționale pentru finanțarea a patru proiecte propuse prin Programul Centenar, în valoare 
totală de 34.000 lei: Ciclul de Conferințe „Centenar” (10 conferințe susținute de 
personalități în bibliotecile comunale din județul Iași) și trei proiecte editoriale („100 de cărți 
de acum o sută de ani, la Iași”, „100 de ani de grafie românească” și „Unirea din 
1918 în presa din regiunea Moldovei”). Toate cele patru proiecte au fost încheiate cu 
succes. 

Cel mai important eveniment al anului 2018, organizat de Biblioteca Judeţeană, este 
ediţia a V-a a Festivalulu i Teodorenii, prezenţa estimată la activităţile desfăşurate în cele trei 
zile fiind de peste 1800 de persoane. Ediția din 2018 a fost dedicată literaturii umoristice și 
satirice și s-a desfășurat sub genericul „Șaga, umorul și satira”. 

În anul 2018 au fost livrate publicului patru tipuri de cursuri/instruire în 48 de sesiuni (în 
anul 2017 – 70 de sesiuni), însumând 1308 participanți/participări (în anul 2017 – 1590 
participanți/ participări) - copii, t ineri, adulţi şi seniori. 

 
• American Corner – finanțare de la Ambasada SUA 

Anul Lei 
2017 52.006 
2018 40.862,05 

 

Filarmonica ”Moldova” Iaşi 

Numarul spectatorilor platitori este mai mic in 2018 fata de 2017 cu 14.5 %, dar raportat la 
numarul de spectacole -49 in 2018 si 54 in 2017 putem spune ca s-a mentinut acelasi nivel al 
spectatorilor. De asemenea se observa o crestere cu 10.2 % a incasarilor obtinute din 
vanzarea biletelor si abonamentelor in 2018 fata de 2017 datorata majorarii tarifulu i la b ilete 
si abonamente. 
 
Manifestări artistice în anul 2017 
Spectatori (auditori) şi încasări din vânzarea biletelor 

Nr. spectacolelor 
(concertelor) 

Nr. spectatorilor 
Nr. 
crt. 

Titlul piesei – 
felul concertului TOTAL 

 
din care 
-  sediu 

TOTAL 
 

din 
care 

-  sediu 

Încasări 
din 

vînzarea 
biletelor 

1. Simfonice, vocal-
simfonice 

38  7.669  169.088 

2. Corale 4  529  7.169 

3. Camerale 7  425  8.806 

4. Recitaluri 5  302  5.839 

 TOTAL 54  8.925  190.902 
 
Manifestări artistice în anul 2018 
Spectatori (auditori) şi încasări din vânzarea biletelor 

Nr
. 

cr

Titlul piesei – 
felul concertului 

Nr. 
spectacolelor 
(concertelor) 

Nr. 
spectatorilor 

Încasări 
din 

vînzarea 



 

t. TOTAL 
(sediu
+TL) 

din 
care 

-  
sediu 

TOTAL 
(sediu
+TL) 

din 
care 

-  sediu 

biletelor 

1. Simfonice, vocal-
simfonice 37 0 6.429 0 178.751 

2. Corale 3 0 720 0 21.459 

3. Camerale 7 0 433 0 9.198 

4. Recitaluri 2 0 47 0 984 

 TOTAL 49 0 7.629 0 210.392 
 
Indicatori şi calcule de fundamentare la instituţii artistice de spectacole 

Denumirea indicatorilor Nr. rând Plan anul 
2017 

Realizat 
2017 

Număr premiere / prime audiţii 01   

Spectacole 02 - 54 

Spectatori 03 - 8.925 

Număr personal muncitor , din 
care 

04 220 186 

Personal artistic 05 180 149 

Personal tehnic de scenă 06 3 3 

Personal tehnic de intretinere 07 9 9 

Personal administrativ 08 28 25 
 
Activitatea artistică în anul 2018. Centralizare 

ORCHESTRA COR 

Pe genuri: 

 
Tip 
concert 

 
Simf. 
IS 

 
Vocal- 
simf.  
IS 

 
Coral IS 

 
Recital 
Came 
ral IS 

 
Alte 
manif. 
IS 

 
Tur 
neu 
(De 
pla 
sări) 

 
TOTAL 
/ LUNĂ 

Orch. 
IS  

Orch. 
Tur 
neu 

Cor 
IS 

Cor 
turneu 

Cor 
vocal 
simf. 

Co
r 
G
M 
cor
al 

 
 
AD 
LIBI
TUM 

Ian. 3 1 - 1 - - 5 4 - 1 - 1 - 1 

Febr. 3 1 1 - - - 5 4 - 2 - 1 1 - 

Mart. 4 1 - 3 - - 8 5 - 1 - 1 - 1 

April. 3 1 1 - 1 - 6 4 - 2 - 1 1 1 

Mai 4 1 1 - - 1 7 6 1 2 1 2 1 - 

Iun. 2 3 - 1 - - 6 5 - 3 - 3 - 1 

Iul. - 1 - - - 1 2 2 2 1 1 2 - - 

Aug. 1 - - - - - 1 1 - - - - - - 

Sept. - 2 1 - - 1 4 2 1 3 - 2 1 - 

Oct. 2 2 1 5 6 - 16 4 - 2 - 1 1 1 

Nov. 4 2 1 - - - 7 6 - 3 - 2 1 - 

Dec. 1 3 3  
(1GM) 

1 - 2 10 4 2 4 - 3 1 1 

47 6 24 2 TOTAL 27 18 9 11 7 5 77 

53 26 

19 7 6 

 
Total manifestări orchestra   53   



 

Total manifestări Cor   26   
Total manifestări Ad libitum     6  
 
TEATRUL “LUCEAFĂRUL” IAŞI 

Peste 75.000 de spectatori  la sediu, în deplasare și în festivaluri naționale și 
internaționale din România și d in străinătate este o cifră care clasează Teatrul Luceafărul din 
Iași pe unul dintre primele locuri din țară într-un top al popularității.  

 
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI 
 Evoluția indicatorilor relevanți pentru domeniul de activitate al instituției noastre 
(CULTURA), înregistrați la nivelul anului 2018, comparativ cu anul precedent (2017). 

Anexa 1 
Indicatori de performanță:   
 
Nr. 
crt. 

Indicator relevant 2018 2017 

1 Număr de expoziții 43 47 
2 Număr de proiecte/acțiuni culturale 80 66 
3 Număr beneficiari neplătitori 33.193 25.392 
4 Număr beneficiari plătitori 86.972 70.018 

  
 
Municipiul Iași 

 



 

  

 
 

d) Activitatea în domeniul tineretului și sportului 

ACTIVITATE SPORTIVĂ 2018 
 

A.1. Situația bazei materiale sportive din administrare  
Baza materială a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi – compartiment sport: 
În anul 2018 baza materială era formată din: 



 

1. Sediul administrativ din Iaşi, str, Sf. Sava, nr. 19 
2. Sală Polivalentă 
3. Complex Sportiv Grădinari (pistă atletism şi teren sintetic minifotbal cu nocturnă)  
4. Hotel Sport cu o capacitate de 62 locuri + sala de ședințe 
5. Sală de Gimnastică Ritmică Păcurari 
6. Teren sport cu nocturnă realizat din fonduri europene 
7. Baza nautică Dorobanţi – administrată de Federaţia Română de Canotaj 
8. Poligon tir glonț - administrată de Federația Română de Tir sportiv. 
A.2. Situația bazei materiale sportive din județ 
− Săli sport 35 
− Stadioane 7 din care : 
        omologate pentru Liga I -1 stadion; Liga II -1stadion ;Liga III -5 stadioane 
− Terenuri sport 51  omologate pentru: Liga a IV-a și a V-a 

 
1. Rolul și implicarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Iași în 

organizarea, susținerea și dezvoltarea activității sportive în județ în anul 2018 
1.1. Analiza realizării ind icatorilor din Programul „Promovarea sportului de 

performanţă” 
Calendarul sportiv pentru 2018 a cuprins 180 actiuni. Au fost desfasurate 126 de 

competitii din care 86 au fost finantate. 
Cost mediu – 1457 lei – suma alocata a fost de 125.322 lei. 
 Diferenta dintre nr. de actiuni propuse si cele realizate rezulta prin lipsa finantarii la 

rectificarea bugetara pentru trim III si IV.  
In schimb au fost finantate proiectele eligibile depuse pentru startul programului 

ROMANIA IN MISCARE. 
Analiza rezultatelor obţinute la Campionatele Naţionale și în Competițiile Internaționale 

oficiale de către structurile sportive din județul Iași are în vedere 22 ramuri de sport – 13 
ramuri olimpice şi 9 neolimpice. În această analiză nu ne referim la fotbal, dar va prezentam 
succinct structura organizatorica pusa la dispozitie de Asociatia Judeteana de fotbal Iasi.  
Exista 71 structuri sportive afiliate, 3670 sportivi legitimati, 28 antrenori cu licenta si 215 
arbitrii. 

Campionate Naționale 
2018 

2750 sportivi legitimați 
13 structuri sportive 

2017 
1711 sportivi legitimați 
11 structuri sportive 

2016 
1865  sportivi legitimați 

12 structuri sportive 
404 seniori 232 medalii 364 seniori 169  medalii 456  seniori 143  medalii 
111 tineret 54  medalii 193  tineret 72 medalii 142  tineret 72 medalii 
696  juniori 174  medalii 471 juniori 193 medalii 396 juniori 124 medalii 
561  cadeți 123  medalii 300  cadeți 69  medalii 479 cadeți 61 medalii 
978  copii 61 medalii 383  copii 63 medalii 392 copii 46  medalii 

Total 644  
medalii 

Total 556 
medalii 

Total 446  
medalii 

 
În anul 2018  în Campionate Naționale: 
- 10 ramuri olimpice au obținut 362  medalii   
- 9 ramuri neolimpice au obținut 282  medalii 
Anul 1988 – Spre comparare: 

-   2577 sportivi legitimați participanți în Campionate Naționale  
- 16000 sportivi participanți în Competițiile locale 
-       22 structuri sportive cu 55 de secții pe ramuri de sport. 
Competiții Internaționale oficiale 

 2018 2017 2016 
Campionate Mondiale 21 

medalii 
23 

medalii 
11 

medalii 



 

Campionate Europene 71 
medalii 

15 
medalii 

47 
medalii 

Cupe Mondiale 12 
medalii 

5  medalii 0  
medalii 

Jocuri Mondiale 
Universitare 

3 medalii 0 medalie 1  
medalii 

Cupe Europene 5 medalii 6  medalii 3  
medalie 

Campionate Balcanice 16 
medalii 

9  medalii 7  
medalii 

Total medalii 108 58 69 
 
Structurile sportive care și-au adus contribuția la obținerea medaliilor naționale și 

internaționale:C.S.M. Iasi, C.S. Politehnica Iasi, C.S. Long Ho Pascani, C.S. Dao Iasi, C.S. Enpi 
Iasi, C.S.S. Unirea Iasi, C.S.Gimnastica Gimnis Iasi, A.C.S. Activ Vo Iasi, C.S. C.F.R.Iasi,  
L.P.S.Iasi, A.C.S.Olympic Iasi, C.S. Omega Tehnoton Iasi, A.C. S. Black Arrow Belcesti. 

Calif icarile pentru J.O. 2020 Tokyo sunt in plina desfasurare. Iasul este angrenat cu 
trei ramuri de sport in aceste turnee de calif icare: Judo,Tir Sportiv si Gimnastica Ritmica. Ar fi 
o premiera, calif icarea a trei sportivi la J.O. 

În ceea ce priveşte sprijinul acordat centrelor olimpice pentru pregătirea juniorilor şi 
loturilor naţionale, în Iaşi îşi desfăşoară activitatea două centre olimpice: centrul de pregătire 
a juniorilor la scrimă şi canotaj. Scrima beneficiază de facilităţi la cazare la Hotel Sport iar 
canotajul de gratuitate la Sala Polivalentă pentru pregătirea fizică în perioada noiembrie - 
martie.  

În perioada  ianuarie – decembrie 2018 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi 
– compartiment sport a sprijinit federaţiile de specialitate în organizarea competiţiilor 
naţionale şi internaţionale: 

− Campionatul Naţional de Karate Traditional 
− Campionatul National Lupte U23 si Seniori 
− Campionatul National Judo echipe Seniori 
− Centura Moldovei la Box 
− Campionate Internationale Badminton 
− Competitie Internationala Trophy Iasi 
− Stagiul International FRAM 
− Turneu International Judo 

 
Implicarea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport în derularea competiţiilor sportive 

din Calendarul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi – compartiment sport pe anul 
2018  s-a regăsit în activitatea desfăşurată a celor 18 asociaţii judeţene. Un calendar sportiv 
bogat l-au avut: Asociația Județeană Sportul pentru Toţi Iași 27 activităţi; AJ de Handbal 6 
activităţi, AJ de Atletism 9 acţiuni,  Rugby 7 actiuni, Volei 1 actiune, si Baschet 1 actiune şi 
Asociaţiile Judeţene de Scrimă, Sah, Gimnastică Ritmică, Canotaj, Box, Tir Sportiv cu câte 3 
acţiuni.  

De menţionat că din anul 2018 Ministerul Tineretului și Sportului  prin Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Iași a organizat concurs de proiecte conform Legii 
350/2005 in cadrul  Programului national de utilitate publica “ Romania in Miscare”. 

 In cadrul acestui program au depus proiecte si au obtinut finantare urmatoarele 
structuri sportive: 
         - Asociatia Judeteana de Handbal Iasi. 
         - Asociatia Judeteana de Rugby Iasi 
         - C.S. HV Juniori Iasi 
         - C.S. DAO Iasi 
         - C.S. Preventis Iasi 



 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi – compartiment sport a 
acordat o atenţie deosebită structurilor sportive cu personalitate juridică de la 
nivelul comunelor astfel: 

 
− AS Com Val Valea Lupului – box 
− AS Erbiceni - box 
− AS Dumbrăvița Ruginoasa – handball 
− AS Liteni – Belcesti -  Sportul pt. Toti 
− AS Sirețel – atletism 
− CS Belcesti – Tir Arc 
− AS Holboca - Box 

 
1.2. Analiza realizării indicatorilor din Programul „Sportul pentru Toţi” 
SPORTUL DE MASĂ promovat prin “Sportul pentru Toţi”  
Activitatea sportivă de masă la nivelul judeţului Iaşi este condusă de Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi prin Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi şi 
structurile sportive afiliate şi are ca obiectiv principal schimbarea modalităţilor şi a atitudinilor 
cu  privire la domeniul Sportul de masă. 

Activitatea sportivă de masă, activitate de interes naţional are nevoie de o mai bună 
popularizare, organizare, dotare şi finanţare. 

Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi coordonată de Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Iaşi prin „compartimentul” Sportul pentru Toţi are următoarea 
structură: 

 

 
 
• întreaga activitate a Calendarului sportiv a fost coordonată şi condusă de AJ 

Sportul pentru Toţi Iaşi. În perioada ianuarie – noiembrie 2018 au fost derulate următoarele 
activităţi: 
a) în colaborare cu Federaţia Română Sportul pentru Toţi: 

− Săptămâna Europeană a Sportului pentru Toţi la care au participat toate categoriile 
de vârstă (copiii, t ineri, persoane de vârsta a III-a) 

− Festivalul Naţional „Cupa Satelor la Trântă” au participat copii din 10 comune ale 
judeţului Iaşi (zona Tomesti) 

Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi 

Tineret Iaşi 

 

18 Asociaţii Judeţene pe 
ramuri de sport (atletism, box 

etc.) 

 

Asociaţia Judeţeană SPT Iaşi 

cu 268 structuri afiliate 

 

Promovarea programului 
sportului de performanţă 

 

 

Promovarea programului 
sportului pentru toţi prin: 

 

60 structuri  

şcolare urbane 

 

72 structuri  

şcolare rurale 

 

74 structuri  

private mediu rural 

 

62 structuri  

private mediu urban 

 



 

− SANOPARC – Activitățile dedicate persoanelor de vârsta a III-a. Acțiunea a avut loc 
la Căminul de bătrâni din Bucium cu atragerea la mișcare (tenis de masă, șah, 
streetball, darts etc.) a 120 de persoane.  

− Festivalul internaţional a ansamblurilor de gimnastică ritmică la care au participat 
copii din 8 cluburi sportive din România, 2 cluburi sportive din Republica Moldova şi 
2 cluburi sportive din Ucraina. 

La aceste activităţi Federaţia Română Sportul pentru Toţi a acordat un sprijin  
consistent financiar şi logistic, sprijin de care au beneficiat în primul rând copiii şi t inerii de la 
sate.  
b) Calendarul competiţiilor proprii a cuprins un număr de 30 activităţi. Au fost realizate 32 de 

activităţi cu un număr de peste 10.000 participanţi. De un succes deosebit s-au bucurat 
acţiunile realizate de Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Iaşi şi Clubul Sportiv Coris 
Iaşi în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Iaşi având ca scop informarea populaţiei 
privind problemele de sănătate legate de inactivitate şi modul de viaţă sedentar (Proiectul 
SANOPARC a cuprins toate categoriile de vârstă de la 6 ani la peste 80 ani). 
1.3. Programul național „Mișcare pentru sănătate” 2018 

 In vederea derularii acestui program Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Iași Iasi a pus la dispozitie bazele proprii 
- Sala Polivalentă 
- Sala de Atletism Grădinari 
- Sala de Gimnastică Păcurari 
- Teren sintetic – minifotbal – Grădinari 
- Teren minifotbal + minibaschet – Hotel Sport 

Acest program are ca obiectiv atragerea copiilor si t inerilor pentru miscare prin sport in cadru 
organizat. A fost derulat in coordonarea structurilor sportive pe specialitati: 

- Jocuri sportive 
- Sah 
- Tenis de masa 
-Atletism 

Exemple; Cupa  Iunie; Cupa Martisorului , Cupa Zilele Iasului, Cupa Mos Craciun , etc. 
 

2. Situaţia sportului şcolar în judeţul Iaşi: 
Sportul şcolar continuă să reprezinte principala sursă de selecţie pentru sportul de 

înaltă performanţă, chiar dacă la momentul de faţă nu este tratat de Ministerul Educaţiei cu 
atenţia pe care o merită. 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi – compartiment sport acordă sprijin în 
principal structurilor sportive şcolare fără personalitate juridică, organizând pe baza unui 
calendar de comun acord cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, inspectorul de specialitate şi 
profesorii d in Clubul Sportiv Şcolar Unirea Iaşi, Liceul cu Program Sportiv Iaşi, acţiuni de 
selecţie. De asemenea se implică la nivel judeţean în organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei 
Naţionale a Sportului Şcolar. 

Cluburile de tradiţie în domeniul sportului şcolar sunt: 
- Liceul cu Program Sportiv Iaşi 4 ramuri de sport cu 26 profesori – antrenori încadraţi 
- Clubul Sportiv Şcolar Unirea Iaşi 14 ramuri de sport cu 23 secții și 43 cadre didactice  

 
3. Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi 

asistenţă medicală.  
Ambulatorul de medicina sportivă a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi este alcătuit  

din 4 cabinete de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea 2 medic şi 4 cadre medicale 
medii care asigură asistenţă medicală populatiei sportive (de la prescolari la veterani) din 
municipiul şi judeţul Iaşi precum şi a unor sportivi din judeţele limitrofe (Vaslui, Suceava, 
Botosani, Neamt).     

. S-a reușit cu sprijinil Spitalu lui de Recuperare să se asigure dotarea cu aparatură 
specific (electrocardiograf, aparatură pt fizioterapie). Spitalul de recuperare împreună cu dna 



 

dr. Ispas a reușit să asigure scoaterea la concurs a 2 posturi astfel că în următorii 4 ani se va 
asigura continuitatea activității de medicină sportivă la Iași. 

În urma reorganizarii sistemului sanitar s-au pierdut o serie de cabinete de specialitate 
(laborator, radiologie, stomatologie şi ortopedie) cabinete absolut necesare în stabilirea unui 
diagnostic corect şi complet atât al starii de sanatate cât şi de boala al sportivilor. Aceasta 
deficienta a fost corectata prin Hotarare de Guvern nr. 286, de reinfiintare a Policlinicii 
Sportive inca din martie 2003, dar nepusa în aplicare nici în prezent. Conducerea 
Ambulatorului de medicina sportivă a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi a sesizat şi instituţia 
noastră privind salarizarea total necorespunzătoare, lipsa sporurilor şi a tichetelor de masă a 
personalului ce deserveşte instituţia. Totodată consideră că baremurile acordate pentru 
asistenţa medicală la competiţiile organizate de structurile sportive din teritoriu sunt total 
necorespunzătoare cu tarifele practicate de federaţiile de specialitate. 

 
4. În anul 2018 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași a 

organizat 3 acțiuni în cadrul Proiectului Campionii României. 
În baza protocolului de colaborare cu Ministerul Educației și cu suportul Inspectoratului 

Școlar Județean Iași, acțiunile au avut loc :   
- la Scoala  Gimnaziala “ Stefan Barsanescu” Iași a fost invitata Echipa Iasului de Tir Arc Fild  

și au fost prezenți în sală peste 200 de elevi. 
- la Școala Gimnazială „Petru Poni” Iași a fost invitata echipa Politehnica Iasi Fotbal  Liga I ,  

care a practicat un joc demonstrativ impreuna cu elevii scolii. 
- Liceul “ Gh. Asachi’ Iasi au participat foste glorii a fotbalului iesean si au interactionat cu 

elevii iar la final au impartit bilete la meci. 
 
A.4. Modul de exercitare a atribuliilor de supraveghere și control a structurilor sportive 

din județ in anul 2018 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași în anul 2018 și-a manifestat modul de 

exercitare a atribuțiilor de supraveghere și control a structurilor sportive din județul Iași 
astfel: 
a) pentru structuri sportive angrenate în realizarea Programulu i „Promovarea sportului de 

performanță”: 
- realizarea Calendarului sportiv privind organizarea și desfășurarea etapelor locale, 

județene la ramurile de sport prioritare ale județului Iași (atletism, box, canotaj, culturism, 
gimnastică ritmică, handbal, judo, scrimă, tir arc, tir sportiv, rugby, volei fete). La aceste 
competiții se alocă sprijin financiar din subvenția acordată de Ministerul Tineretului și 
Sportului, total nesatisfăcătoare: din subvenția de 83.000 lei alocată pe anul 2018: 75 % a 
fost dirijată spre promovarea Programulu i „Promovarea sportului de performanță” și 25% 
pentru Programul „Sportul Pentru Toți”. A revenit celor 158 de competiții aproximativ 525 
lei, sumă care trebuie să acopere premiile sportivilor ( în materiale sportive) baremurile de 
arbitraj și asigurarea asistenței medicale – aproape imposibil.   

b) Pentru realizarea Programului „Sportul Pentru Toți” se alocă 25% care sunt repartizați 
pentru: buna desfășurare a Calendarului sportiv ce cuprinde 36 competiții. 
Prezența personalului de specialitate al Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași 

– compartiment sport este obligatorie la organizarea și desfășurarea acțiunilor pe care le 
finanțăm. Se urmărește modul de distribuire a sumei alocate. 
c) implicarea directă a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Iași la so lic itările 

federațiilor de specialitate în organizarea etapelor regionale sau finale ale 
campionatelor nationale pe ramuri de sport 

d) prezența personalului de specialitate când sunt invitați la ședințele de analiză ale 
cluburilor sportive școlare 

e) reprezentarea structurilor sportive cu activitate de performanță și de masă la n ivelul 
autorităților locale și conducerii județene (Consiliul Județean, Prefectura si Primaria) 



 

f) centralizarea și alcătuirea situației statistice anuale privind clasamentul primilor 10 
sportivi ai anului la ramurile olimpice și neolimpice; numărul sportivilor legitimați pe 
ramuri de sport; numărul de antrenori si instructori pe ramuri de sport 

g) rezolvarea unor lit igii ale structurilor sportive care la nivel local și județean privind 
prioritatea la logistică și infrastructură. 

 
A.5. Situația personalului din bazele sportive 
 

Baze sportive Personal existent 

Sala Polivalentă 11 

Hotel Sport 7 

Sală Atletism Grădinari 4 

Sală Gimnastică Păcurari 1 

TOTAL 23 
 

ACTIVITATE TINERET – TABERE 2018  
 
1. Prezentare centre de agrement și baze turistice 
a. Funcționale 

Centrul de Agrement Muncel 1 
- Capacitate de cazare: 120 locuri 
- Situație juridică: intabulat, fara probleme de ordin juridic  
- Grad de ocupare în anul 2018: în perioada vacanței de vara 100% și 37% în 

extrasezon 
- Necesar investiții: refacere suprafață sintetica la terenul de sport : 110.000 lei 

 
b. Nefuncționale 

*Centrul de Agrement Ciric  
- Situație juridică:– neintabulat 
- Necesar investiții: Sume de ordinul sutelor de mii de euro având in vedere că nimic nu 

mai este funcțional  nici spatiile de cazare, nici cantina( fară  utilitati en el ,canalizare ) 
*Centrul de agrement Bucium – terenul si o mare parte a cladirilor au fost revendicate  de 
catre fostul proprietar Paun Corneliu.. Unitatea noastră  detine acolo doar  27 casute, scena 
amfiteatru  si grupurile sanitare , cladiri care au nu erau ale proprietarului ci au fost 
construite de statul român . 
*Centrul de agrement: Muncel 2  

- Situație juridică – în curs de intabulare , fara probleme de ordin juridic 
- Necesar investiții: 3.000.000 lei  

*Centrul de agrement Valea Seacă  
Situație juridică:– Neintabulat/ teren concesionat de catre  Primaria Valea Seacă  unei firme 
private / lit igiu  
*Centrul de agrement Strunga  

- Situație juridică – neintabulat 
- Necesar investiții: Nu se justifică alocarea de fonduri pt. investitii  ; această tabară a 

fost folosită cu predilecție de către centrele de plasament din județ .; este total 
inutilizabilă. 
 Venituri proprii incasate  în anul 2018: 366.849 lei 
 Destinația  veniturilor proprii în anul 2018: ch. de functionare -  utilitați , alimente, 

reparatii curente 



 

 B.4. Situația personalului din centrele de agrement și baze turistice 
 

Centrul de 
agrement Nr posturi existente Necesar posturi de suplimentat 

Muncel 1  
7 8, din care 2 de paznic și 6 pentru 

personal curatenie si cantina in timpul 
sezonului  

Muncel 2 1 4 - paznic 
Ciric  0 4 - paznic 
Valea Seacă  0 4 - paznic 

Strunga 1-transferat la CA Muncel 
1 

3 

TOTAL  9 23 
 

� Bugetul alocat a fost următorul pentru:  
� Activităţi proprii  s-au alocat 42.257 lei  
� Concursul local de proiecte 2018 au fost alocaţi 63.386 lei  
� Activităţile organizate în cadrul Centrului de Tineret al DJST Iaşi au beneficiat 

de25.000 lei. 
 

PROIECTE DE TINERET PROPRII ŞI/SAU ÎN PARTENERIAT ALE DJST IAŞI 
 

� Proiect: „2-5 mai Zilele Tineretului!”   (10.04 – 06.05.2018) 
PARTENERI: LSE, Colegiul Național “Mihai Eminescu”, ASAH, CCS Iași 

 Scop: Promovarea Zilei Naționale a Tineretului  
  

� Proiect: „Spune STOP drogurilor” (1.05 - 30.11.2018) 
PARTENERI: ISJ Iași, Universitățile ieșene  

 Scop: Prevenirea și reducerea consumului de substanțw psihoactive printer 
elevii de liceu; informarea cu privire la educația pentru sănătate, mediu și comunicare 

             
� Proiect: „Cărțile deschise combat mințile închise” (1.04-30.07.2018) 
PARTENERI: Bib lioteca “Gheorghe Asachi”, Liceul Octav Băncilă  
   Scop: Cultivarea apetitului pentru lectură 

   
� Proiect: „ Centenarul Marii Uniri” (1.04 – 10.12. 2018) 
PARTENERI: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, CCS Iași, ISJ, Muzeul Unirii  

 Scop: Promovarea inițiativelor dedicate sărbătoririi  Centenarului Marii Uniri 
 Obiective: 

� Proiect: „ Gala Tânărului ieșean” (01.10-15.12.2018) 
PARTENERI: ONGT-uri 

 Scop: Încurajării t inerilor în implicarea în viața comunității 
 

� Proiect: Piața muncii" (01.04 - 30.09. 2018) 
PARTENERI: ONGT-uri ieşene, ISJ Iași, CCS Iași 
     Scop: Crearea unui program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din 
medii dezavantajate/ Informarea și consilierea profesională a tinerilor  
    
  

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE 2018: 
1. Liga studenților ETH – “Voluntar pentru Iași” – 79 puncte 

2. Liga Studenților de la Geografie și Geologie – “Training pe Public Speaking și elemente 
de Teambuilding” – 83 puncte  



 

3. Asociaţia Tinerilor Ieşeni - „ Lucrătorul de tineret ieșean” – 91 puncte  

4. Asociația Centrul Regional de Integrare Socială Nord Est - „ Dreptul tău la studenție” – 
86 puncte  

5. Asociația Centrul Regional de Integrare Socială Nord Est – “Ai reușit? Continuă! N-ai 
reușit? Continuă!” – 91 puncte 

6. Asociatia Grupurilor Locale de Tineret - „Ești tânăr! Implică-te!” 80 puncte  

7. Asociația “Tinerii Ecologi din România” – Școala de Voluntariat, ediția a II-a – 79 
puncte 

8. Asociația studenților și absolvenților TCM Iași – “Tinerii politehniști din mediul rural 
implicați în management de proiect”  - 81 puncte 

9. Asociația Culturală Moldavia - „ Sunt tânăr! Mă implic!” – 88 puncte 

 
 

 

 
(sursa: Primăria Municip iulu i Iași) 

 
2.2 Combaterea sărăciei și a șomajului: 
 



 

BENEFICII SOCIALE/SERVICII SOCIALE 
 
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, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași, a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

1. Verificarea îndeplin irii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la 
beneficii sociale  

În acest sens, în anul 2018, la nivelul A.J.P.I.S. Iași, s-au primit un număr de 25.426 de 
dosare noi iar în urma verif icării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea 
dreptului la ajutor social şi alocaţia pentru susţinerea familiei au fost respinse şi returnate 
la U.A.T.-uri 60 de dosare, ceea ce reprezintă 0,43% din totalul dosarelor. În anul 2017,  
s-au primit și verif icat un număr de 27.034 de dosare noi din care au fost respine și 
returnate 70 dosare, ceea ce reprezintă 0,25% din totalul dosarelor noi depuse. 

2.Stabilirea dreptului, modificarea cuantumului, încetarea, suspendarea, 
reluarea la plată a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială  

In anul 2018, s-au stabilit drepturi noi și s-au acordat beneficii sociale, prin intermediul 
celor 25.426 de dosare noi înregistrate în agenție. Comparativ cu anul 2017, numărul 
drepturilor noi stabilite a scăzut cu aproximativ 1600, în 2017 acordându-se un nr. de 
27.034 drepturi (beneficii sociale) noi. De asemenea, au fost 
suspendate/reluate/modificate/încetate drepturi la beneficiile de asistenta socială. Situaţia 
dosarelor suspendate/reluate/modificate/încetate la principalele beneficii sociale, pe anii 
2018 şi 2017 este prezentată în Anexa. 
 

Anexa – Tipuri și număr de beneficii de asistență socială acordate cetățenilor 
județului Iași, prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași  

 
2018 2017 Denumire beneficiu de 

asistenţă socială Suspendă
ri 

Reluări Încetări Suspendă
ri 

Reluăr
i 

Încetăr
i 

Indemnizaţie lunară pentru 
creşterea copilului  

3729 254 4.705 3.292 260 3.511 

Stimulent de inserţie  433 229 2.480 410 201 1.012 
Alocaţie de stat  2.848 7.635 13.111 2.857 1.351 20.211 
Alocaţie pentru susţinerea familiei - - 4.513 - 763 4.908 
Alocaţie de plasament  291 185 458 250 383 379 
Ajutor social  1.419 804 2.928 1.417 941 2.821 
TOTAL 8.720 9.107 28.195 8.226 3.899 32.842 

             
 
În total, în anul 2018 s-a asigurat administrarea şi gestionarea prin programul informatic 
SAFIR, a unui număr mediu de 267.139 de beneficiari pentru care s-au efectuat plăţi în 
sumă de 615.304.541  lei. In anul 2017, s-a asigurat administrarea şi gestionarea prin 
programul informatic SAFIR, a unui număr mediu de 285.869 beneficiari pentru care s-au 
efectuat plăţi în sumă de 568.389.364 lei.  
 

3.Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituţiile din 
alte State Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în 
vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale  

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi are responsabilitatea coordonării 
procesului de completare a formularelor europene în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Consiliu lui (CEE) nr. 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se 
deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentul Consiliulu i (CEE) nr.987/2009 care 
stabileşte modalitatea de aplicare a Regulamentul Consiliului(CEE) nr.883/2004, activitate 



 

care se desfăşoară tot în cadrul acestui serviciu. Formularele E401, E411, sunt primite atât 
direct, cât şi prin intermediul organismelor de legătură, de la instituţiile competente din 
celelalte state membre ale Uniunii Europene.  
În cursul anului 2018 s-au înregistrat un număr de 2703 cereri, cu 343 mai puține decât în 
2017, din care: 1554, primite de la statele membre, privind emiterea formularelor 
necesare în vederea stabilirii drepturilor la beneficiile sociale (alocaţia de stat şi 
indemnizaţie creştere copil) în statul de reşedinţă, 823 solicitări s-au depus din partea 
beneficiarilor  existenţi în plată în vederea comunicării formularulu i completat cu datele 
necesare şi 326 solicitări au venit din partea potenţialilor beneficiari în vederea verificării 
dreptului la beneficii sociale în alte tări ale UE pentru a stabili dreptul in România. 

 
4.Acordarea  de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale 
categoriilor defavorizate în baza Legii nr. 34/1998  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înf iinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare şi a căror activitate de 
asistenţă socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării, pentru anul 
2018, 14 furnizori de servicii sociale (asociaţii şi fundaţii) au depus la A.J.P.I.S. Iaşi 
solic itări de acordare subvenţii de la bugetul de stat pentru 33 unităţi de asistenţă socială.  
În anul 2017, 13 furnizori de servicii sociale au depus la AJPIS so lic itări de acordare 
subvenţii de la bugetul de stat pentru 36 unităţi de asistenţă socială. Urmare evaluării de 
birou şi de teren realizate de reprezentanţii A.J.P.I.S. şi a analizei documentaţiei de către 
M.M.J.S., în anul 2018 s-a aprobat acordarea de subvenţii, prin 3 ordine de ministru, unui 
număr de 10 asociaţii/fundaţii, care oferă servicii sociale prin 24 de unităţi de asistenţă 
socială, din care:  
- 19 unităţi de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Iaşi;  
- 5 unităţi de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea pe raza altor judeţe; 

  
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-au desfăşurat campaniile: 

 
a) Campania „Controlul beneficiarilor încadraţi într-un grad de handicap (BGH) care nu au 
fost reevaluaţi în perioada 2000 – 2001, în conformitate cu OUG 102/1999, art.59” s-a 
desfăşurat în  perioada 30.03.2017 – 11.05.2018. După verificarea administrativă, s-
a constatat că la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi nu au fost 
identificaţi beneficiari încadraţi în grad şi tip de handicap care nu au fost reevaluaţi în 
perioada 2000-2001, în conformitate cu OUG 102/199, art.59. 

b) Campania „Controlul de fond al serviciilor publice de asistenţă socială (15 SPAS, 
incluzând DGASPC şi direcţii de asistenţă socială)”. Campania a vizat verificarea respectării 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială 
la nivelu l municipiilor, comunelor, oraşelor, în 2 etape: 

► Etapa 1 - Control DGASPC  

Controlul s-a efectuat la sediul D.G.A.S.P.C. Iași unde s-au verificat hotărâri ale Consiliu lui 
Judeţean Iaşi, documente privind structura organizatorică şi de resurse umane (state de 
funcţii şi de personal etc.), avize, autorizaţii, situaţii beneficiari, protocoale de colaborare, 
contracte de sponsorizare (iniţiate şi realizate în special de către şefii unor centre de servicii 
sociale), parteneriate, documente financiare, dosare de beneficiari etc. (Nr. măsuri 
îndeplinite: 10; Nr. măsuri în curs de îndeplinire : 5).  
► Etapa 2 - Controlul direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale 
ale municipiilor şi oraşe lor şi compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul 



 

comunelor. Pentru realizarea obiectivelor din campanie au fost verificate un număr de 8 
unităţi administrativ teritoriale, respectiv: Erbiceni, Românești, Tg. Frumos, Țibana, 
Aroneanu, Miroslava,Trifești, Podu Iloaiei. Finalizarea misiunilor de control s-a realizat prin 
încheierea a 8 procese verbale de control. 
Au fost verificate în total 423 de dosare de beneficii, din care 93 pentru acordarea 
dreptului la ASF, 92 de dosare pentru beneficiari de VMG şi restul de 238, pentru 
acordarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 2018-
2019. 
 
c) În perioada 03.10.2018 – 04.10.2018  s-a desfășurat „Controlul privind 
aplicarea prevederilor art.III din HG. 927/2016 pentru modificarea 
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 
persoanelor cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.430/2008”. 

S-au verificat un număr de 18.849 certificate de încadrare în grad de handicap cu 
termen de valabilitate permanent. În urma verif icărilor la sediul D.G.A.S.P.C. Iaşi şi 
conform informaţiilor furnizate de aceştia a rezultat că până la data controlului servic iul de 
evaluare complexă a înlocuit toate certificatele, urmând ca acestea sa fie semnate de 
către membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi comunicate 
persoanelor cu handicap. Măsura a fost îndeplinită până la data de 01.11.2018. 

 
d) În  perioada 01.10.2018 – 15.10.2018, s-a desfăşurat campania „Control 
intern bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizaţie de creştere şi 
îngrijire copil ” 

Inspectorii sociali din cadrul serviciulu i inspecţie socială au desfăşurat activitatea de 
control verificând un număr de 23 CNP–uri, urmărind corectitudinea cuantumului stabilit, 
concordanţa între documentele existente în dosarul beneficiaru lui cu informaţiile 
existente în baza de date SAFIR, baza de date 112, respectarea de către titular a limitei 
de venituri prevăzute de art.16, alin. (3) lit. c) din OUG 111/2010 cu modificările şi 
completările ulterioare, etc. Pentru deficienţele constatate s-a recomandat emiterea 
deciziilor de stabilire debit şi     recuperarea sumelor încasate necuvenit. 
CONSTATĂRI: 

- număr beneficiari verif icaţi : 23; 
- număr beneficiari pentru care nu se confirma suspiciunea:14; 
- număr beneficiari în curs de soluționare: 7; 
- număr beneficiari pentru care s-a confirmat suspiciunea de eroare, fraudă: 2; 
- valoarea debite constituite : 6.395 lei; 
 
e) În perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-a desfăsurat campania „Verificarea 
respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale 
publici si privaţi (evaluare)”.  
Din servic iile sociale pentru care s-a solicitat evaluarea în anul 2018, 55 servicii sunt oferite 
de furnizori publici, 10 servicii sunt oferite de furnizori privați.  
 În urma evaluărilor de teren efectuate, prin rapoartele întocmite de inspectorii sociali 
s-a propus acordarea licenței de funcționare unui număr de 14 servicii sociale, pentru un 
număr de 7 servicii sociale s-a propus retragerea licenței de funcționare provizorie (din 
care 4 propuneri au fost solicitate de inspectorii sociali; pentru 3 servicii sociale, furnizorul 
a solic itat retragerea acestei licenţe), iar pentru un serviciu social s-a propus menținerea 
licenței de funcțioanare provizorie și s-a planif icat o nouă vizită în anul 2019.  
Prin rapoartele de evaluare s-au d ispus un număr de 31 măsuri de remediere a 
deficiențelor constatate. Majoritatea deficienţelor constatate în ceea ce priveşte 
respectarea standardelor minime de calitate se refereau la aspecte privind managementul 
resurselor umane (structura de personal, formarea profesională continuă), procesul de 
planif icare, evaluare/reevaluare şi acordare a serviciilor sociale, metodologia de lucru 



 

(proceduri de admitere etc), amenajarea şi dotarea spaţiilor pentru siguranţa şi 
accesibitatea beneficiarilor. 
 
f) Prin campania „Verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la 
mediul fizic, respectiv unităţi hoteliere s-a verificat şi monitorizat modul de 
respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi privind accesul în condiţii de egalitate 
cu ceilalţi care oferă servicii de tratament balnear şi recuperare medicală  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite s-au verificat 4 entităţi din judeţul Iaşi,  
astfel: 

- număr unităţi hoteliere verificate / număr unităţi accesibilizate: 4/4;    

- număr unităţi hoteliere la care au fost dispuse măsuri/număr unităţi 
verificate: 4/4; 

- număr măsuri de remediere a deficienţelor constatate: 39; 

- număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 4; 

În anul 2018, pe lângă campania „Verificarea asigurării accesului persoanelor cu 
dizabilităţi la mediul fizic, respectiv unităţi hoteliere, care oferă servicii de tratament 
balnear şi recuperare medicală” au fost monitorizate un număr de 5 entităţi, astfel: 3 
instituţii de învăţământ dintre care 1 instituţie de învăţământ este publică şi 2 instituţii de 
învăţământ private, 1 instituţie de interes judeţean, 1 unitate administrativ teritorială.   S-
au dispus un număr de 7 de măsuri dintre care 1 îndeplinită, 6 au rămas neîndeplinite. 
Au mai fost verificate în cadrul controalelor inopinate un număr de 4 entitaţi, după cum 
urmează: 1 institutie de învățământ public, 1 unitate administrativ teritorială, 1 instituţie de 
interes județean și 1 institutie de alimentatie publică; 
S-au dispus un număr de 33 măsuri dintre care 13 au fost îndeplinite, 16 au rămas 
neîndeplinite iar 4 măsuri sunt în curs de îndeplinire. 
În vederea realizării misiunii sale şi a îndeplinirii tuturor obiectivelor propuse, Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi a acordat şi acordă o importanţă deosebită 
dezvoltării şi consolidării sistemului de asistenţă socială. 

  
EVIDENŢA BENEFICIARILOR DE PRESTAŢII SOCIALE ŞI LEGI SPECIALE, 
gestionate de Casa Județeană de Pensii Iași  
 
Nr. beneficiari, aflaţi în evidenţele Casei Județene de Pensii IAŞI la sfârşitul anului 
2018, din care: 

� 150.385 pensionari din sectorul de stat; 

� 18.169 pensionari din sectorul agricol; 

� 14.414 beneficiari de legi speciale ( cuprinși în nr.de la primele două poziții ). 

 

NUMĂRUL TOTAL al pensionarilor – jud. Iaşi - DECEMBRIE 2018 

 2015 2016 2017 2018 

Număr total pensionari – jud. Iaşi 172.561 171.123 169.884 168.554 

 
După numărul total al pensionarilor, judeţul Iaşi se află pe locul 5 din total judeţe. 
 
În ultimii 3 ani numărul total de pensionari nu a suferit evoluții majore, creșterea anuală fiind 
în medie de 0.75% / an vizibilă pe sectorul de stat . 
 
Numărul pensionarilor din sectorul de stat - DECEMBRIE 2018 

Categorii de pensii din sectorul de stat 2015 2016 2017 2018 



 

pensionari pentru limită de vârstă 113.479 116.001 118.015 119.683 
pensionari anticipat şi anticipat parţial 3.721 3.346 3.568 3.536 
pensionari de invaliditate 15.540 14.381 13.333 12.364 
pensionari urmaşi 15.218 15.024 14.751 14.802 

TOTAL 147.95
8 

148.75
2 

149.66
7 

150.385 

 
Categoria pensionarilor din sectorul de stat are mai degrabă un trend constant 
ascendent, mai ales în ceea ce privește pensionarii pentru limită de vâsrtă. 
 
Pe de altă parte, se menține constantă scăderea numărului de pensionari de 
invaliditate, în medie cu 7%/an.  

 

Numărul pensionarilor din sectorul agricol – DECEMBRIE 2018 

Categorii de pensii din sectorul agricol 2015 2016 2017 2018 
pensionari pentru limită de vârstă 22.610 20.623 18.695 16.863 

pensionari de invaliditate 79 75 51 44 

pensionari urmaşi  1.914 1.673 1.471 1.262 

TOTAL 24.603 22.371 20.21
7 

18.169 

 
Anul 2018 a confirmat tendința de scădere a pensionarilor din sectorul agrigol, cu 10%/an, 
justificată de faptul că în această categorie nu mai există intrări curente, iar beneficiarii au o  
vârstă înaintată, ieșirile din sistem fiind naturale. 
 
Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul de stat 
Categorii de pensii 2015 2016 2017 2018 
pensie pentru limită de vârstă 978 1024 1170 1281 
pensie anticipată 1046 1062 1225 1367 
pensie anticipată parţial 577 609 766 937 
pensie de invaliditate 554 551 599 623 
pensie de urmaş 417 436 499 545 
PENSIA MEDIE 868 912 1045 1148 
 
Pensia medie (stat), comparativ jud. Iaşi – nivel naţional 

 2015 2016 2017 2018 
PENSIA MEDIE – jud. Iaşi 868 912 1045 1148 
PENSIA MEDIE – nivel naţional 886 931 1071 1180 

 
Judeţul Iaşi este pe locul 15 pe ţară după nivelul pensiei medii, nivelul acesteia fiind puternic 
influențat de numărul beneficiarilor de indemnizaâie socială pentru pensionari (31.031 din 
sectorul de stat). 
 
Din numărul total de beneficiari aflați în  evidențele C.J.P. Iași (168.554 persoane) 25% 
beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari, întrucât pensia de asigurări 
sociale este mai mică de 640 lei. 
 
 

MEDIUL DE MUNCĂ ÎN JUDEȚUL IAȘI 

 
1. Resursele financiare ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi,  

buget integral de la bugetul de stat: 
2018 2017 



 

3.977.130 
lei 

3.629.356 
lei 

 
2. Dinamica relaţiilor de muncă, contracte individuale de muncă, 

Judeţul Iaşi: 
2.1. Salariaţi activi (cel puţin un contract individual de muncă în executare): 

2018 2017 
184.864 177.784 

 
2.2. Angajatori activi (cel puţin un salariat activ): 

2018 2017 
20.972 19.780 

Sursa datelor: Registrul general de evidenţă a salariaţilor, completat şi transmis 
de angajatori în baza H.G. 500/2011 şi H.G. 905/2017 (fără datele din registrul DIRECŢIEI 
REGIONALE DE POŞTĂ NORD EST transferat în alt judeţ la 18 mai 2017). 

 
3. Munca zilierilor, zile muncă, în Judeţul Iaşi: 

2018 2017 
235.697 235.268 

Sursa datelor: înregistrarea şi prelucrarea datelor conţinute de copiile registrelor 
pentru înregistrarea zilierilor, depuse lunar de beneficiari, în baza Legii nr. 52/2011. 

 
4. Relaţiile colective de muncă, în Judeţul Iaşi: 
4.1. Unități din județul Iași cu peste 21 de salariați: 

2018 2017 
1.416 1.400 

4.2. Contracte colective de muncă la nivel de unitate active: 
2018 2017 
583 591 

Sursa datelor: înregistrarea contractelor colective de muncă, la ITM Iași, la data 
de 31 decembrie. 

 
5. Control în domeniul relaţiilor de muncă 
5.1. Controale realizate 

2018 2017 
1.916 2.178 

5.2. Deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere: 
2018 2017 
4.585 6.394 

5.3. Sancţiuni contravenţionale aplicate: 
2018 2017 
922 884 

5.4. Valoare totală amenzi contravenţionale aplicate: 
2018 2017 
4.306.100 

lei 
1.972.000 

lei 
5.5. Persoane depistate la muncă fără încheierea unui contract individual de 

muncă: 
2018 2017 
179 133 

 
 



 

6. Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 

 
6.1. Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă: 

INDICATORI  SPECIFICI A
nul 2018 

A
nul 2017 

. 
Număr de unităţi controlate: 1

.519 
1

603 

. 
Număr de controale 

efectuate: 
1

519 
1

604 
Fond de timp disponibil ( în 

zile):  
3

.008 
2

988 
Nr. zile, în domeniul SSM, utilizate pentru: 

• controale preventive 1
.893 

2
052 

• cercetare accidente de 
muncă 

3
34 

1
14 

• consultanţă şi expertiză 4
9 

4
8 

• participare la determinări 
de noxe 

4 5

• cercetări avarii tehnice 0 0

• instruiri 4
9 

3
0 

• soluţionare scrisori, sesizări, 
reclamaţii 

2
2 

2
9 

• lucrări de birou 2
27 

2
71 

. 

• perfecţionare profesională 2
0 

2
7 

 
 
6.2. Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru 

toate domeniile controlate, la nivelul judeţului Iași 
 

INDICATORI  Anul 
2018 

Anul 
2017 

Nr. sancţiuni 
contravenţionale aplicate total:  

3.985 4412 

nr. amenzi  32 51 
nr. avertismente  3.953 4361 
Valoare amenzi aplicate 

(lei)  146.000 191500

nr. măsuri dispuse 
pentru neconformităţi depistate  

4.051 4423 

nr. sistări de activitate  0 0 
nr. echipamente de 

muncă oprite din funcţionare  0 0 

 
6.3. Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de 

vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 
Anul 

2018 
Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi 

speciale 



 

Legea nr. 
319/2006 

Legea nr. 
126/1995 

Alt
e legi 

104 83 12 9 
Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi 

speciale Anul 2017 
Legea nr. 

319/2006 
Legea nr. 

126/1995 
Alt

e legi 
146 130 8 8 

 
6.4. Cercetarea accidentelor petrecute la muncă în județul Iași: 

ACCIDENTE CERCETATE A
nul 2018 

A
nul 2017 

. 

Număr de accidente cu 
Incapacitate Temporară de 

Muncă: 

1
86 

1
17 

Din care, în afara muncii 
(patologice-boală): 

3
7 

2
7 

Din care, de muncă: 1
49 

9
0 

 

. 
Număr de accidente Mortale: 3

5 
2

0 
Din care, în afara muncii 

(patologice): 
1

8 7

Din care, de muncă: 1
7 

1
3 

 
 

REDUCEREA ȘOMAJULUI / OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ  

  
În domeniul reducerii șomajulu i și ocupării forței de muncă, principalele obiective ale Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi  în anul 2018 au fost: creşterea gradului de 
ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în concordanţă cu locurile de muncă 
vacante comunicate de angajatori; sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a 
persoanelor din grupurile vulnerabile; creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor 
profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin 
implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
2014-2020; implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării 
forţei de muncă pentru şomeri, precum şi de combatere a marginalizării sociale; acordarea de 
facilităţi angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor; absorbţia Fondurilor 
Europene Structurale şi de Investiţii în conformitate cu Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020, în vederea finanţării din surse complementarea Bugetului asigurărilor pentru 
şomaj a măsurilor active de ocupare, inclusiv prin accesarea fondurilor Iniţiativei Locuri de 
Muncă pentru Tineri în vederea implementării Garanţiei pentru Tineret 2017-2020 în 
România; întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea 
furnizării de servicii şi măsuri active de ocupare personalizate, moderne şi de calitate; 
creşterea gradului de vizibilitate al AJOFM Iaşi privind servic iile şi măsurile acordate precum şi 
rezultatele obţinute ca urmare a implementării acestora; întărirea colaborării 
interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional; prevenirea şomajului de lungă durată prin 
oferirea unei alternative ocupaţionale într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării 
pentru tineri, respectiv 6 luni în cazul adulţilor; stimularea participării la formare profesională 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; consolidarea capacităţii administrative a 
AJOFM Iaşi prin creşterea gradului de pregătire a personalului propriu şi identificarea nevoii 



 

de externalizare a unor servicii; întărirea dialogului social la toate nivelurile; folosirea cu 
maximă eficienţă şi eficacitate a resurselor umane, materiale şi financiare ale AJOFM Iaşi. 
 
Rata șomajului în județul Iași a avut un trend descendent, prognozat de altfel încă de la 
începutul anului 2018 de către SPO (4,02% - 3,05%) şi se estimează o polarizare a acesteia 
în jurul valorii de 3% în 2019. 
Astfel, este de reţinut faptul că, valoarea ratei şomajulu i la data de 31.12.2018 este cea mai 
mică rată înregistrată de la momentul înfiinţării ANOFM. 

 

Luna 

2017        
Rată 

şomaj     
IAŞI 

2018       
Rată 
şomaj     
IAŞI 

2018        
Rată 
şomaj     

ANOFM 
Decembrie 4,13% 3,05% 3,31% 

 

 
 
În ultima lună a anului 2018 s-a înregistrat cel mai mic număr de şomeri d in 1991 încoace la 
nivelul judeţului Iaşi, respectiv 8.982 persoane. 
Scăderea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a avut ca principală 
cauză creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă şi resimţirea de către angajatori a lipsei 
acesteia,  indiferent de nivelul calificării. 
 

Nr. şomeri înregistrați 

 Luna Anul 
2018 

Anul 
2017 

∆ (+/-
) 

Decembrie  8982 11960 -2978 
 

 
 
Din punct de vedere al regimului de indemnizație, s-a menţinut ponderea scăzută a şomerilor 
beneficiari de indemnizaţie de şomaj, repectiv 9,58% din totalul şomerilor înregistraţi. 
 
 
 
 
 
 
 
Tendințe ale ocupării 
forței de muncă 

Din care: 

Luna 
Total 

şomeri 
înregistraţi 

2018       

Indemnizaţi  Neindemnizaţi 

Decembrie  8982 996 7986 



 

În anul 2018 angajatorii au declarat, în conformitate cu prevederile art. 10 din   Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 
cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 16.611 locuri de muncă vacante, în 
scădere comparativ cu anul precedent (17.313). 

Domeniul de 
activitate 

Număr 
locuri de 
muncă 

% 

Servicii 6142 36,98% 
Confecţii 1248 7,51% 

Construcţii 3192 19,22% 

Industrie 3223 19,40% 
Agricultură 507 3,05% 
Sănătate şi 
asistenţă 
socială 

478 2,88% 

Alte domenii  1821 10,96% 
 
Pe parcursul anului 2018 au fost cuprinse în măsuri active 20.480 persoane din care,11.507 
angajate prin intermediul AJOFM Iaşi, comparativ cu anul 2017 când au fost cuprinse în 
măsuri active 18.230 persoane (din care 11.911 angajate). 
În tabelul ataşat sunt prezentate realizările obţinute în anul 2018 comparativ cu anul 2017. 

MASURĂ ACTIVĂ 
ANUL 
2018 

ANUL 
2017 

TOTAL persoane cuprinse la măsuri active 20.480 18.230 
TOTAL  persoane ocupate 11.507 11.911 
Prima de activare pentru şomerii 
neindemnizaţi 

193 926 

Încadrarea la o distanţă mai mare de 15  
km (prima de încadrare) 125 145 

Încadrarea într-o altă localitate la peste 
50 km cu schimbarea domiciliu lui (prima 
de instalare) 

8 11 

Prima de relocare 12 19 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă şomeri peste 45 de 
ani sau şomeri unici susţinători ai 
familiilor monoparentale 

658 545 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă tineri NEET 93 49 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă şomeri 
neindemnizaţi (şomeri de lungă dutată - 
SLD) 

21 4 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă persoane care mai 
au 5 ani până la pensie 

17 18 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă absolvenţi de 
învăţământ 

754 563 



 

Acordarea de subventii angajatorilor care 
incadreaza in munca persoane cu 
handicap 

16 12 

 
 

2.3. Protecția mediului 
 

 Agenția pentru Protecția Mediului Iași implementează, la nivel local, polit icile, strategiile  
şi legislaţia în domeniul protecţiei mediului, având atribuții principale in domeniile:  

� Monitorizarea calitatii mediului: monitorizarea continuă a calităţii aerulu i şi 
informarea, în cazul în care sunt înregistrate depăşiri ale VL/VT stabilile în legislaţie, a 
autorităţilor locale în scopul luării de măsuri; monitorizarea continuă a nivelului de 
radiaţii din mediu; monitorizarea zgomotului ambiental  

� Reglementarea activităţilor/proiectelor cu impact asupra mediului 
� Planificarea strategică de mediu la nivel local  
� Gestionarea deşeurilor şi a chimicalelor: colectare/validare date, gestionare baze 

de date deşeuri şi chimicale, monitorizarea implementării legislaţiei de mediu în 
domeniu; 

� Conservarea naturii: reglementare şi monitorizarea implementării legislaţiei în 
domeniul conservării biodiversităţii;  

� Informarea, conştientizarea şi acţionarea pentru educaţia ecologică a cetățenilor. 
 

2.3.1. Monitorizarea calităţii mediului  

Starea de calitate a aerului înconjurător 

Evaluarea calităţii aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliu lui privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru 
Europa şi Directiva 2004/107/ CE a Parlamentului European şi a Consiliulu i privind 
arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 
înconjurător.  

Punctele de prelevare sunt amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de directivele 
europene privind calitatea aerului. Punctele de prelevare destinate protejării sănătăţii 
umane se amplasează în aşa fel încât să furnizeze date referitoare la următoarele 
aspecte: 

� ariile din interiorul zonelor si aglomerărilor în care apar cele mai mari concentraţii 
la care populaţia este susceptibilă a fi expusă în mod direct sau indirect pentru o 
perioadă de timp semnificativă în raport cu perioadele de mediere ale 
valorii/valorilor limită/ţintă;  

� nivelurile din alte perimetre (arii) din zonele si aglomerările reprezentative pentru 
nivelul de expunere a populaţiei;  

� depunerile care reprezintă expunerea indirectă a populaţiei prin lanţul alimentar.  

Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare sa fie influenţat de 
contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă vântului. Staţiile de fond 
rural se amplasează astfel încât nivelul de poluare caracteristic să nu fie influenţat de 
aglomerările sau de zonele industriale din vecinătatea sa. Atunci când se evaluează 
aportul surselor industriale, cel puţin unul dintre punctele de prelevare este instalat pe 
direcţia dominantă a vântului dinspre sursă, în cea mai apropiată zonă rezidenţială.  
Atunci când concentraţia de fond nu este cunoscută, se amplasează un punct de 
prelevare suplimentar înaintea sursei de poluare, pe direcţia dominantă a vântului.  

Concentraţiile de poluanţi măsurate în anul 2018 au fost evaluate în raport cu obiectivele 



 

de calitate a datelor stabilite de anexa 4 la Legea nr. 104/2011 şi au fost prelucrate 
statistic ţinând seama de criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici conform 
anexei 3 la aceeasi lege.   

În anul 2018, evaluarea calităţii aerului pe teritoriul judeţului Iaşi s-a realizat prin 
monitorizare continuă în cele şase staţii automate aparţinând Reţelei Naţionale pentru 
Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA), amplasate în zone reprezentative pentru tipurile 
de staţii existente. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se  
raportează la valorile limită prevăzute în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea 
aerului înconjurător, actualizată. 

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Iaşi 

 
Staţia IS-1 de trafic Podu de Piatră                        
Statia IS-2 de fond urban Decebal-Cantemir  
Statia IS-3 de fond industrial Tatarasi-Oancea  
Staţia IS-4 de fond rural Aroneanu 
Staţia IS-5 de fond suburban Tomeşti  
Statia IS-6 de fond urban/trafic Bosia-Ungheni  

Poluanţi monitorizaţi: dioxid de sulf, monoxid de azot, dioxids de azot, oxizi de azot, 
ozonul la nivelul solu lui, monoxid de carbon, particule in suspensie (PM10 si PM 2,5), 
plumb, cadmiu, nichel, benzen, toluen, orto-,meta-, para-xilen 

În anul 2018 au fost efectuate pentru factorul de  mediu aer (imisii) 347.479 analize  
automate, 4.045 analize manuale (1692 analize pentru fracţia PM10, 338 analize pentru 
fracţia PM2.5,1995 analize Pb, Cd, Ni din fracţia PM10)  şi 366 analize din precipitaţii. 

Principala problemă la nivelul munic ipiulu i Iaşi pe calitatea aerului rămâne, ca şi în anul 
2017, înregistrarea în staţiile automate de depăşiri ale valorilor limită anuale și zilnice la 
particule în suspensie PM10/PM2,5 şi depăşiri ale valorilor limită anuale şi orare la NO2, 
conform tabelului de mai jos:  

Depăşiri înregistrate: 
 2017 2018 

Valoare limită ziln ică 
pentru protecţia sănătăţii 
umane: 

Staţia IS 1 - 83 
depăşiri  
Staţia IS 2 - 40 

Staţia IS 1  – 105 depăşiri  
Staţia IS 2 – 60 depăşiri  
Staţia IS 4 – 4 depăşiri  



 

 PM 10 gravimetric* 

 

depăşiri  
Staţia IS 4 - 7 
depăşiri  
Staţia IS 5 - 30 
depăşiri   
Staţia IS 6 – 23 
depăşiri  

Staţia IS 5 – 28 depăşiri  
Staţia IS 6 – 83 depăşiri  

Ozon la nivelul solulu i  Staţia  IS 4 - 8  
depăşiri  

 

Statia IS 3 – 3 depasiri  
Staţia IS 4 - 4 depăşiri 
Staţia IS 5 - 3 depăşiri 

Valoarea limită orară la 
indicatorul NO2 

Staţia IS 1  – 1 
depăşire  

 

Staţia IS 1 - 3 depăşiri  
Staţia IS 2 - 2 depăşiri  
Staţia IS 4 - 5 depăşiri 

Valoare limită anuală 
pentru protecţia sănătăţii 
umane pentru:  
 

PM10 gravimetric în 
Staţia IS 1   
(43.87µg/m3 faţă de 
40µg/m3) 

NO2 în Staţia IS 1 
(43,14 µg/m3 faţă 
de 40µg/m3) 

PM10 gravimetric  în Staţia IS 1 
 (45.02µg/m3 faţă de 
40µg/m3) 

PM10 gravimetric  în Staţia IS 6 
 (42.42µg/m3 faţă de 
40µg/m3) 

PM2,5 gravimetric  în Staţia IS 
2 
 (27,01µg/m3 faţă de 
25µg/m3) 

NO2 în Staţia IS 1 (40,54 
µg/m3 faţă de 40µg/m3) 

*   MAX 35 de depăşiri/an  

Efecte ale dioxidului de azot (NO2) asupra sănătăţii: gaz iritant pentru mucoasă ce 
afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate 
al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).  

Efectele asupra sanătăţii (pe termen scurt) ale poluării aerulu i cu particule în suspensie 
includ iritaţii ale ochilor, nasulu i şi gâtului, inf lamaţii şi infecţii respiratorii, bronşita şi 
pneumonia. Alte simptome pot include dureri de cap, greaţă, şi reacţii alergice. Efectele 
pe termen lung asupra sănătăţii includ boli cronice respiratorii, cancer pulmonar, boli de 
inimă şi chiar afecţiuni ale creierului, nervilor, ficatului şi rinichilor. Studiile epidemiologice 
atribuie efecte severe asupra sănătăţii poluării aerului provocate de PM şi într-o mai mică 
măsură ozonului. 

Posibilele surse de poluare care au contribuit la apariţia particulelor în suspensie PM10,: 

� traficul auto, respectiv emisiile generate de traficul auto greu care tranzitează şi 
staţionează în municipiu l Iași, precum și antrenarea prafului de pe carosabil,  
uzura pneurilor maşin ilor în timpul pornirii/opririi;  

� arderile de combustibili solizi în instalaţii pentru încălzirea populaţiei; 
� șantierele de reabilitare/modernizare infrastructură de pe teritoriul municip iulu i 

Iași,  
� lucrări la instalaţiile subterane (înlocuire cablu telefonie, cablu TV, termoficare, 

electricitate, pozare  cablu fibră optică); 
� starea precară a tramei stradale pe anumite sectoare ale municipiului Iași, în 

special în zonele periurbane, precum și dotării insuficiente cu mijloace de curățire 
a operatorului de salubritate; 



 

� sursele naturale reprezentate de resuspensia solulu i, îndeosebi în perioadele fără 
vegetaţie constituie, de asemenea, surse de depăşiri pentru particule în suspensie, 
la care se adaugă și specificitățile cadrului geo-climatic al aglomerării Iași, printre 
care enumerăm frecvenţa mare a perioadelor de calm atmosferic, care favorizează 
incidenţa fenomenelor de inversiune termică la n ivelul aglomerării urbane Iaşi,  
condiţii ce conduc la o dispersie redusă a poluanţilor atmosferici și implicit la 
persistența fenomenelor de poluare atmosferică. 

� precizăm că toate depăşirile valorii limite orare la indicatorul NO2 s-au înregistrat 
în luna octombrie 2018, cand au avut loc fenomene de inversiune termică 
manifestate în mai multe zile consecutive.      

În cursul ultimilor ani, aceste surse au fost influenţate și de precipitaţiile insuficiente 
înregistrate în lunile de primăvară, vară care, corelate cu temperaturile extrem de 
ridicate, au condus la accentuarea deficitelor de apă în sol, accentuând fenomenele de 
arid izare a solului; 

� arderea necontrolată a deșeurilor și în special a celor de natură vegetală, în zonele 
periurbane ale municipiulu i Iași. 

� de asemenea, trebuie avute în vedere şi fenomenele de transport ale particulelor 
în suspensie la distanţă, resuspensia particulelor, gradul de curăţenie al drumurilor 
şi al autovehiculelor, precum şi sursele naturale.  

Totodată menţionăm că, toate depășirile înregistrate au fost notificate săptămânal 
autorităților implicate în realizarea măsurilor de reducere pentru indicatorul PM10: 
Primăria Municip iulu i Iaşi, Garda Naţională de Mediu-Serviciul Comisariatului Judeţean 
Iaşi, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliu l Județean Iaşi, Direcția de Sănătate 
Publică Iași şi altor autorităţi implicate.  
Monitorizarea continuă a nivelului de radiaţii din mediu  

Principalele obiective practice ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:  
- detectarea surselor de radiaţii nucleare din mediu şi cuantificarea impactului acestora 
asupra mediului cât şi asupra sănătăţii umane; 
- asigurarea faptului că dozele de radiaţii din mediu sunt în conformitate cu prevederile şi 
normele naţionale şi internaţionale; 
- evaluarea eficacităţii programelor de radioprotecţie a mediului, crearea de baze de date  
- furnizarea de informaţii către public.  

În anul 2018, prin programul standard de măsurători, au fost efectuate 5.324 măsurători 
beta globale, 365 măsurători alfa globale, 8.760 citiri dozimetrice şi 19.437  măsurători 
gama spectrometrice.  

Radioactivitatea mediului în judeţul Iaşi se încadrează în limite normale.  

Monitorizarea zgomotului ambiental 

Reţeaua de monitorizare din municipiu l Iaşi cuprinde un număr de 40 puncte de 
monitorizare zgomot. În anul 2018, s-au efectuat 97 determinări pentru zgomot în 
municipiul Iaşi cu respectarea prevederile STAS 6161/3-82, SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 
1996-2:2008 şi SR 10009-2017. În urma măsurătorilor efectuate s-au înregistrat depăşiri 
ale nivelulu i de zgomot maxim admis conform SR 10009/2017. Cele mai multe depăşiri s-
au datorat traficului rutier intens. 
2.3.2. Reglementarea activităţilor/proiectelor cu impact asupra mediului  
Elaborarea actelor de reglementare (avize, acorduri şi autorizaţii de mediu) se face în 
condiţiile respectării legislaţiei de mediu în vigoare şi a aplicării procedurilor specifice.  

Astfel, în anul 2018, au fost înregistrate şi analizate: 

� 230 de solicitări pentru emiterea de avize de mediu pentru 
planuri/programe pentru care s-au emis: 

- 127 notificări pentru clasarea solicitărilor de emitere a avizelor de mediu pentru 



 

planurile care nu se supun procedurii de evaluare de mediu, conform prevederilor HG 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe 
- 78 decizii ale etapei de încadrare conform căreia  acestea nu pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, deci nu necesită evaluare de mediu, formulându-se 
propunerea de a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu  
- 9 decizii de încadrare conform căreia este necesară evaluarea de mediu  
- 16 avize de mediu prin parcurgerea procedurii complete de avizare cu efectuarea 
evaluării de mediu;  

� 157 solicitări pentru emiterea/ revizuirea autorizaţiilor de mediu, fiind 
emise un număr de 131 autorizaţii de mediu din care 101 autorizaţii de mediu şi 
30 autorizaţii de mediu revizuite. 

� 14 documentații de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu sau 
revizuire  

� 5267 solicitări de emitere a acordului de mediu pentru aprobarea 
proiectelor de investiţie publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea 
activităţilor existente, acestea fiind soluţionate după cum urmează: 

- 4874 notificari pentru clasarea solic itarilor pentru proiecte care nu au intrat sub 
incidenţa HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului şi a art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- 308 decizii ale etapei de încadrare conform cărora nu este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediulu i sau a evaluării adecvate de solicitări de emitere a acordului 
de mediu pentru proiecte prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi/ sau proiecte care se 
supun prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- 9 acorduri de mediu, ca urmare a parcurgerii procedurii complete de emitere a 
acordului de mediu. 
 
2.3.3. Planificarea strategică de mediu la nivel local  
 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) reprezintă un mijloc deosebit de eficient 
pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu la nivel local. În judeţul Iaşi,  
acest document strategic a fost actualizat în anul 2013 şi conceput pentru un orizont de 
5 ani, respectiv 2014 - 2018, cuprinzând portofoliul de acţiuni în număr de 528 (în 
special proiecte) preconizate pentru orientarea eforturilor f inanciare şi accesarea surselor 
de finanţare pentru rezolvarea problemelor de mediu din judeţ.  

Monitorizarea PLAM 2014–2018 întreprinsă la sfârşitul semestrului II din 2018 
evidențiază realizarea unui număr de 224 de acțiuni reprezentând 42,42% din totalul de 
528 de acţiuni - inclusiv acţiuni realizate în avans în numǎr de 20, precum şi acţiuni 
permanente în numǎr de 116. Un numǎr de 116 de acţiuni sunt în curs de realizare 
(21,97%) iar nerealizate 188 acţiuni (35,61%), din care amânate sunt 5 acţiuni, iar 

anulate 2 acţiuni.  



 

                                   Stadiul acţiunilor total PLAM 2014-2018 la data de 31.12.2018  

Elaborarea şi implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă o cerinţă 
indispensabilă conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate.  

2.3.4. Gestionarea deseurilor si a chimicalelor 

Statistică deşeuri şi substanţe chimice periculoase 

În anul 2018, s-au efectuat: 
� Colectare, analiză, verificare, procesare date pentru baza naţională de date, de la 

producători/generatori deşeuri, colectori, tratatori/reciclatori, operatori staţii de 
epurare, operatori servicii salubritate, centralizat şi pe fluxuri de deşeuri: 

              - deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
              - vehicule scoase din uz (VSU) 
              - ambalaje şi deşeuri de ambalaje  
              - uleiuri uzate 
              - bifenili polic loruraţi (PCB) 
              - baterii şi acumulatori 
              - anvelope uzate 
              - azbest  

� Realizare inventare privind importatori/exportatori, producători, utilizatori/ deţinători 
de substanţe chimice periculoase (ODS – substanţe care diminuează stratul de ozon, 
GFES – gaze fluorurate cu efect de seră,  SCP - substanţe chimice periculoase, Hg – 
mercur)  

� Aprobarea unui număr de 96 formulare transport deşeuri periculoase pentru operatorii 
economici autorizaţi pentru transportul deşeurilor periculoase (conform prevederilor 
HG Nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi  nepericuloase pe 
teritoriul României)  

� Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor 
(SMID - „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Iaşi”- proiect fazat 
finanaţat prin POIM 2014-2020 -Inchiderea depozitului neconform de deşeuri Hărlău). 

2.3.5. Conservarea naturii  

Situaţia actuală a ariilor naturale protejate în judeţul Iaşi 

La ora actuală, în judeţul Iaşi sunt declarate 3 tipuri de arii naturale protejate, conform 
categoriilor reglementate în OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 49/2011, cu completările şi modificările ulterioare, după cum urmează: 

1) 26 arii naturale protejate de interes naţional – rezervaţii naturale declarate prin Legea 
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a 
III-a – zone protejate şi prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie natural 
protejată pentru noi zone; 

2)  2 arii naturale protejate de interes judeţean – rezervaţii naturale declarate prin HCJ 
nr.8/1994; 

3) 30 arii naturale protejate de interes comunitar/situri „Natura 2000”, din care: 
- 10 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) declarate prin HG nr. 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea 
HG nr. 1284/2007 si prin HG 663/2016; 
- 20 situri de importanţă comunitară (SCI) declarate prin Ordinul ministrului mediu lui şi 
dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 
siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România, prin Ordinul min istrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru 
modificarea Ord. nr. 1964/2007 si prin Ord 46/2016. 



 

Siturile menţionate însumează o suprafaţă totală de aprox 82.500 ha (având în vedere că 
sunt unele suprapuneri între SCI şi SPA), adică cca  15 % din suprafaţa judeţului. 

Demersuri pentru declararea sitului RAMSAR Jijia - Miletin 

Finalizare documentaţie RIS pentru declararea zonei Jijia - Miletin, jud Iaşi (incluzând siturile 
Natura 2000 ROSPA 0042 Eleşteele Jijiei şi Miletinului şi ROSCI 0222 Sărăturile Jijia Inferioară 
Prut) ca zona umedă sit RAMSAR, în colaborare cu Serviciul Comisariatului Judeţean Iaşi al 
Gărzii Naţionale de Mediu, Societatea Ornitologică Română, Facultatea de Biologie din cadrul 
Univ "A.I.Cuza" Iaşi;  
2.3.6. Informarea si constientizarea in domeniul protectiei mediului 

În anul 2018, APM Iaşi a organizat, a participat sau a colaborat cu diferite instituţii la acţiuni, 
campanii sau proiecte de mediu cu scopul de a sensibiliza opin ia publică, şi nu numai, în 
legătură cu necesitatea protejării mediulu i. Dintre acestea, menţionăm: campania naţională 
“Let s do it, România”; campanii de informare/colectare DEEE-uri” realizate la nivel local; 
marcarea/ celebrarea evenimentelor din calendarul ecologic (5 iunie – Ziua Mondială a 
Mediului, 22 Mai - Ziua Internaţională a Biodiversităţii, 8-12 octombrie - Săptămâna Ariilor 
Protejate etc.); elaborarea de materiale informative; "De Centenar, 100 de gesturi mici - 100 
de hrănitori pentru păsări, instalate in parcuri" proiect de instalare a 100 de hrănitori şi 
asigurare hrană pe timp de iarna pentru păsările parcurilor ieşene, realizat în parteneriat cu 
Şcoala Junior şi Facultatea de Biologie ale Universităţii "A.I.Cuza" Iaşi şi cu sprijinul Societăţii 
Ornitologice Române - Filiala Iaşi.  

 
2.3.7. Protecția mediului și creșterea calității vieții  

 
 



 

 

 

 
 



 

 
 

2.4. Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul 
județului 

 Inspectoratul de Poliție Județean Iași  
La nivelul I.P.J. Iaşi, în perioada analizată, au fost sesizate 22041 de fapte, 

înregistrându-se o scădere a infracţiunilor sesizate cu 2,95% (-669 de fapte) raportat la 2017. 
11484 de fapte (52,1% din infracţionalitatea sesizată) au fost comise în mediul urban, 
marcând o creştere de 2,93% (+327 fapte) faţă de anul 2017. Mediul rural, cu un total de 
10534 fapte, a avut o scădere a infracţionalităţii sesizate de 8,65% (997 fapte) în comparaţie 
cu anul trecut.  

Infracţionalitatea judiciară sesizată (15390 fapte) marchează o scădere de 2,88% (-
457 fapte), în timp ce cea economico-financiară (1418) arată o creştere de 5,51% (+74 
fapte). 

Infracţionalitatea contra persoanei (7393 fapte) reprezintă 33,54% din 
infracţionalitatea sesizată şi înregistrează o uşoară creştere 0,38% (+28 fapte), în timp ce 
criminalitatea contra patrimoniului (10514 fapte) contează  pentru 47,7% din totalul 
infracţiunilor sesizate şi scade cu 5,51% (-613 fapte). 

Violenţa în familie (1956 fapte) reprezintă 26,25% din infracţiunile sesizate contra 
persoanei şi creşte cu 66,3% faţă de anul 2017. 

Lovirile sau alte violenţe (4493) contează pentru 60,77% din total infracţiunilor 
sesizate contra persoanei şi înregistrează o creştere cu 2,91% (+127 fapte). 

Infracţionalitatea comisă cu vio lenţă ajunge la 4834 fapte, dintre acestea 4493 
(92,94% din total) fiind faptele de loviri sau alte violenţe. 

Criminalitatea gravă (omor, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte, tâlhărie, 
vătămare corporală) se ridică la 273 de fapte, scăzând cu 16% (-52 fapte) faţă de anul 
trecut. 

Faptele de ameninţare reprezintă 4,53% din total infracţiuni sesizate şi 13,51% din 
totalul infracţiunilor contra persoanei, iar violul 0,43% din infracţiuni sesizate şi 1,27% din 
infracţiunile sesizate contra persoanei. 

Infracţiunile contra autorităţii scad de la 25 la 10 (-60%).  
Ultrajul contra poliţ iştilor (4 fapte) scade cu 66,67% (-8 fapte) faţă de 2017. 
În cadrul infracţiunilor contra patrimoniului, se disting infracţiunile de furt (6911), 

acestea reprezentând 65,73%. Infracţiunile de furt scad cu 447 fapte (-6%). 
În cadrul furturilor se disting cele din locuinţă (707 fapte, -16,73%), din societăţi 

comerciale (983, -0,61%), din buzunare (668, -5%), cele din auto (700, +128). 
Între furturile din societăţi comerciale, ponderea o deţin furturile de pe raft în timpul 

programului (787, adică 80%)  
Înşelăciunile (835) au crescut cu 16% (+113 fapte). 
Tâlhăriile (231 fapte) scad cu 19,79% (-57), ponderea deţinând-o cele comise prin 

smulgere (88 fapte, 38,09% din total tâlhării). Locul în care acestea sunt comise în mod 
predominant este strada (165 fapte, 71,42% din totalul tâlhăriilor). 

Criminalitatea stradală (1644 fapte) creşte cu 31 fapte (+2%). 56% din acestea au 
fost comise pe timp de noapte (928 fapte). Trendul criminalităţii stradale de-a lungul anului 
este unul descendent. În cadrul acestui tip de criminalitate, se evidenţiază furturile stradale 
(1394, 84,79% din infracţiunile stradale). În cadrul furturilor stradale, ponderea e deţinută de 
furturile din auto (638) şi din buzunare (520). 

În ceea ce priveşte siguranţa în şcoli, aceasta înregistrează un total de 71 fapte, 
crescând cu 9 fapte (+2%). 70 dintre faptele în cauză au fost comise în incinta şcolilor, şi 
doar una zona adiacentă a acestora. 41 de fapte au fost comise în mediul rural. 

În privinţa dosarelor penale (AN+AC), la începutul anului era un existent de 50837, au 
fost înregistrate 27069 şi soluţionate 27953, stocul fiind redus cu 884 de dosare (-2%). 



 

La dosarele cu autori necunoscuţi, au fost soluţionate 105,57% din înregistrate, ceea a 
dus la dimnuarea stocului cu 5,57%. 

În cazul dosarelor penale cu autori cunoscuţi, stocul a fost redus cu 255 de dosare (-
1%). 

În dosarele penale au fost cercetate 3671 de persoane (+196 de persoane, +6%). 
Structurile poliţ iei rutiere au descoperit 1532 fapte, au aplicat 58976 sancţiuni 

contravenţionale, au reţinut 6807 de permise în vederea suspendării şi au retras 1232 de 
certif icate de înmatriculare. 

Accidentele grave au scăzut cu 2% (-6), numărul persoanelor decedate a scăzut cu 8% 
(-5), iar răniţii grav au crescut cu 4% (+16). 

Principalele cauze care au dus la producerea de accidente rutiere şi ponderea acestora: 
traversare neregulamentara pietoni (155, 14%), viteza neadaptata la conditiile de drum (141, 
12%), neacordare prioritate pietoni  (129, 11%), neacordare prioritate vehicule (141,12%). 

Totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2018, se ridică la 122259, cea mai 
mare pondere având-o cele aplicate la Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 
(republicată) privind circulaţia pe drumurile publice, (80292) şi Legea nr. 61 din 27 
septembrie 1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (33573). 

Pentru a asigura un climat de siguranţă publică şi un control ef icient al nivelulu i 
infracţionalităţii, structurile inspectoratului au executat 3228 acţiuni cu efective lărgite şi 
43958 controale directe. 

Din punctul de vedere al apelurilor de urgenţă (primite prin intermediul Sistemului 
Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă 112), către Centrul Operaţional al I.P.J. Iaşi au fsot 
dirijate 78266 apeluri, din care 31860 (40,7% din total) au necesitat intervenţia la faţa locului 
a poliţ iştilor. Apelurile care au necesitat intervenţia poliţ iştilor au crescut cu 3% per total (cu - 
1% în mediul urban şi +7% în mediul rural). 

În ceea ce priveşte situaţia persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri preventive, au 
fost soluţionate 341 situaţii de control judiciar şi 110 situaţii de arest la domiciliu. Au fost 
reţinute/arestate 538 persoane ( - 14). 

În ceea ce priveşte persoanele urmărite internaţional, au fost date în urmărire 80 de 
persoane (+5) şi au fost soluţionate 58 cazuri (-9). 

În privinţa persoanelor urmărite la nivel naţional, au fost date în urmărire 161 (+ 10) şi 
au fost soluţionate 162 de cazuri (+21). 

Prin intermediul specialiştilor criminalişti au fost identif icaţi 848 de autori în 751 fapte 
(241 prin intermediul Sistemului AFIS, 227 prin expertize şi constatări, 84 prin intermediul 
tehnicii poligraf, 85 cu portrete robot, 221 prin Sistemul CDN). 

În ceea ce priveşte regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, au fost 
sesizate 121 de fapte (+2 fapte, +1,68%) şi constatate 86 (+12, +16,43%). De asemenea, 
au fost conf iscate 171(+80) arme, 1354 bucăţi muniţie, 131 kg materiale pirotehnice. 

Prevenirea Criminalității 
Programe cadru care au stat la baza activităţii de prevenire 

 
1. De prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor; 
2. De prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului (accent pe prevenirea tâlhăriilor,  

înşelăciunilo r, furturilor din buzunare şi de animale); 
3. De prevenire a violenţei în familie; 
4. De prevenire a accidentelor rutiere pe principalele trei cauze generatoare. 

• 99 activităţi de distribuire de materiale 
• 326 întâlniri cu grupuri ţintă 
• 86.055 benef iciari (întâlniri, concursuri şi activităţi de distribuire 

materiale) 
 

Principalele Proiecte / Campanii/Planuri de activități inițiate sau derulate 
 



 

1. ȘCOALA SIGURANȚEI TEDI  - program prevenire victimizare minori; 
2. ADOLESCENȚI RESPONSABILI – campanie prevenire delincvență juvenilă și consum de 
substanțe psihoactive; 
3. ADOLESCENȚĂ FĂRĂ DELINCVENȚĂ –  proiect prevenire delincvență juvenilă  
4. CE FACI DACĂ …? – campanie prevenire victimizare minori  
5. MAI SIGUR ÎN VACANȚĂ – campanie prevenire victimizare minori; 
6. FII ATENT LA BUZUNARE – campanie prevenire furturi din buzunare  
7. PROTECT YOUR POCHET – campanie prevenire furturi din buzunare; 
8. BUY SAFE- PAY SAFE – campanie prevenire fraude cumpărături în mediul online; 
9. ELEV INFORMAT = ELEV PREVENIT – campanie prevenire victimizare minori  
10. ALEG CORECT, SUNT RESPONSABIL! – proiect prevenire delincvență juvenilă  
11. DESCHIDE-ȚI MINTEA, NU FI ÎNCHIS! - proiect prevenire delincvență juvenilă; 
12. SIGURANȚA ANIMALELOR – campanie prevenire furturi de animale  
13. NU LĂSA UN HOȚ SĂ ÎȚI STRICE CRĂCIUNUL – campanie de reducere a risculu i de 
victimizare în perioada sărbătorilor de iarnă 
 

Principalele cercetări f inalizate/inițiate 
• Sondaj de opinie privind identif icarea percepţiei călătorilor cu aeronave asupra 

nivelului de siguranţă în aeroporturi (f inalizat în luna mai); 
• Studiu „Violența în școală – tendințe și moduri de manifestare (f inalizat în luna 

Iulie); 
• Sondaj de opinie privind siguranța persoanelor vârstnice (f inalizat în luna 

Octombrie). 
    
 
CONCLUZII 

La nivelul județului Iași, infracționalitatea sesizată înregistrează o scădere (2,95%) 
raportat la perioada similară a anulu i 2017 (cea judiciară scade cu 2,88%);  

În mediul urban, infracţionalitatea sesizată înregistrează o creştere  de  2,93%, iar în 
mediul rural se evidenţiază scădere de 8,65%; 

Există creştere minoră la infracţionalitatea (sesizată) contra persoanei (+0,38%), dar 
în cadrul acestui tip de infracţionalitate ponderea o deţin faptele de lovire sau alte violenţe şi 
ameninţare (60,77%).  Doar 0,57% din total este reprezentat de marea violenţă; 

Infracţionalitatea contra patrimoniului înregistrează o scădere de 5,51%. 
Se impun, în continuare, activităţi de prevenire şi combatere, cu accent pe 

componenta de prevenire, în special pentru reducerea numărului unor infracţiuni contra 
patrimoniului (furt stradal total – în special din auto, tâlhării), dar şi alte tipuri de infracţiuni 
(ultraj asupra poliţ iştilor), precum şi în cazul accidentelor rutiere grave, în vederea menţinerii 
trendului descedendent al acestora. 

 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași 

În anul 2018, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi a îndeplin it misiunile şi sarc inile 
încredinţate, în conformitate cu prevederile legilor, ordinelor şi dispoziţiunilor Ministerului 
Afacerilor Interne, a „Planului de activități al Jandarmeriei Române pentru anul 2018” , a 
”Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020”, a ”Programului de Guvernare 
2017-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii 
Guvernului”, precum şi a celorlalte documente strategice. 

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
În anul 2018 s-au executat 1153 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările  

publice, din care: 
- 169  misiuni la manifestări de protest (marşuri, pichetări, mitinguri, etc.)  
- 299 misiuni la manifestările cultural - artistice 
- 136 misiuni la manifestările comemorative / religioase 
- 303 misiuni la manifestări promoționale / comerciale 



 

- 202 misiuni la manifestări sportive 
- 19 misiuni pe timpul vizitelor oficiale 
-  8 misiuni la alte acțiuni   
- 5 misiuni de asigurarea a protecției transportului lucrărilor de examen (evaluare, 

bacalaureat, rezidențiat, etc.) 
- 12 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică în zona centrelor de 

examen/evaluare (evaluare, bacalaureat, rezidențiat, etc.) . 
În anul 2017 s-au executat 1128 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările  

publice din care: 
- 126  misiuni la manifestări de protest (  marşuri, pichetări, mitinguri, etc.)  
- 269 misiuni la manifestările cultural - artistice 
- 130 misiuni la manifestările comemorative / religioase 
- 245 misiuni la manifestări promoționale / comerciale 
- 296 misiuni la manifestări sportive 
- 14 misiuni pe timpul vizitelor oficiale 
- 20 misiuni la alte acțiuni  
- 7 misiuni de asigurarea protecției transportului lucrărilor de examen (evaluare, bacalaureat, 
rezidențiat, etc.) 
- 21 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen/evaluare 
(evaluare, bacalaureat, rezidențiat, etc.). 
    Cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii publice au fost: 

� pe timpul manifestărilor relig ioase cu ocazia „Botezului Domnului”, Sfințirea bisericii „Sf. 
Iulian din Tars”, Învierea Domnului; 
� manifestările de protest din anul 2018; 
� cu ocazia desfăşurării competiţiilor şi a jocurilor sportive pe raza municipiului şi a judeţului 
Iaşi; 
� pe timpul Raliului Iaşului 2018; 
� la jocurile sportive din ligile superioare rugby, handbal, volei, baschet; 
� în perioada 10-16.10.2018  de „Sărbătorile Iaşului 2018”; 
� cu prilejul Semimaratonului, Crosul Companiilor, Crosul școlilor; 
� pe timpul Festivalul Internațional al Tineretul Ortodox din Moldova; 
� cu ocazia Zilei Naționale a României; 
� cu ocazia manifestărilor prilejuite de “Anul Nou” Revelion în Stradă din municipiul Iaşi, 
Paşcani, oraşele Hârlău și Tg. Frumos; 
� pe timpul serbărilor zile lor unor localități; 
� pe timpul sfințirii unor locașuri de cult religios. 
   În perioada analizată, la nivelul I.J.J. Iaşi, au fost constituite dispozitive de menţinere 
a ordinii publice în cooperare cu poliț ia (patrule de ordine publică mixte și patrule de ordine 
publică cu jandarmi) executându-se 3562 misiuni, atât în mediul urban, cât și rural (În anul 
2017 s-au executat 4458 misiuni).  

Independent au fost constatate 23 infracțiuni (34 infracțiuni în 2017), iar în cooperare 
cu organele de poliț ie au fost constatate 133 infracțiuni (154 infracțiuni în 2017). 

Situația mandatelor de aducere: 
În anul 2018 au fost înaintate Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași de către 

instanțele de judecată și de către organele de urmărire penală un număr de 4014 mandate de 
aducere (4255 mandate de aducere în 2017). Nu au existat cazuri de neexecutare a 
mandatelor de aducere sau obiecțiuni referitoare la modul de executare a acestora din partea 
emitenților. 

Situația proceselor verbale de sancționare contravențională: 

INDICATORI Anul 2017 Anul 2018 

Număr total p.v. 9295 6137 

Număr amenzi 7498 4739 



 

Număr avertismente scrise 1697 1398 

Valoarea amenzilor 1743375 1013651 
 

Proiecte de prevenire a faptelor antisociale desfăşurate cu sprijinul Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Iaşi: 
           1. „Ghid de informare pentru siguranţa cetăţenilor participanţi la manifestări publice” 
 În perioada octombrie 2017 - octombrie 2018, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Iaşi, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi şi 
Asociaţia Internaţională a Poliţ iştilor - Secţia Română Regiunea 3 Iaşi a derulat proiectul „Ghid 
de informare pentru siguranţa cetăţenilor participanţi la manifestări publice”. Proiectul a 
beneficiat de un buget de 20000 lei alocat de Consiliul Judeţean Iaşi.Acesta a avut ca scop 
creşterea gradului de informare al cetăţenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au 
cu ocazia participării la adunări publice și transmiterea unor mesaje de interes public pe 
timpul manifestărilor cu public numeros.  
           2. „Ghid de vacanţă pentru siguranţa elevilor” – Ediția a II-a 
 În perioada octombrie 2017 - octombrie 2018, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Iaşi, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi şi 
Asociaţia Internaţională a Poliţ iştilor - Secţia Română Regiunea 3 Iaşi a derulat proiectul „Ghid 
de vacanţă pentru siguranţa elevilor” - Ediţia a II - a. Proiectul a beneficiat de un buget de 
20000 lei, alocat de Consiliul Judeţean Iaşi. Acesta a avut ca scop creşterea gradului de 
informare a elevilor, părinţilor şi profesorilor cu privire la măsurile de autoprotecţie pe care 
trebuie să le cunoască şi să le pună în practică beneficiarii pentru a reduce riscul de a deveni 
victima unui infractor, pe timpul vacanţelor.  

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 
În baza planurilor de cooperare, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, cu 

efectivele din subordine, a executat 765 (1037 misiuni în 2017) de misiuni în cooperare cu 
alte instituții pe raza de competență.  
 

 PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ȘI VALORILOR 
În conformitate cu prevederile legale, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iași asigură 

paza unui număr de 27 obiective. De asemenea, sunt desfășurate activități de menținere a 
ordinii interioare la instanțele judecătorești în 25 săli de judecată, dispuse în 4 localități, din 
care 21 săli în municipiu l Iași, 2 săli în munic ipiul Pașcani, 1 sală în orașul Hârlău și 1 sală în 
comuna Răducăneni. 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi 
În anul 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi, precum şi 

serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru gestionarea unui 
număr de 12.906 situaţii de urgenţă.  

 



 

Faţă de anul 2017, în anul 2018 numărul intervenţiilor a scăzut cu 2%, de la 13.122  
în anul 2017, la 12.906 intervenţii în anul 2018, iar pe timpul intervenţiilor au fost 
salvate/asistate 10.285 persoane (86 la incendii şi 10.199 S.M.U.R.D.).  

Media zilnică a intervențiilor a fost 35,36.  
 
Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2018 faţă de anul 2017 

Intervenţii în situaţii de urgenţă 2017 2018 % 

Incendii 611 542 - 11% 
Incendii de vegetație și altele 255 220 - 14% 
Intervenţii pirotehnice 244 209 - 14% 
Intervenţii SMURD (Intervenţii medicale, 
Descarcerare, Asistenţă persoane) 10.010 10.127 + 1% 

Salvări an imale 90 74 - 18% 
Inundaţii şi fenomene meteo 
periculoase 

87 50 - 43% 

Alte intervenţii 1825 1684 -8% 
TOTAL 13.122 12.906 -2%+ 

Alte situaţii  
Alte situaţii (alarmă falsă, întors din 
drum, deplasare fără intervenţie) 937 803           -14% 

 
 

1. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE a personalului pentru intervenție și reziliența 
comunităților 

 
2.1 Pregătirea şi educarea preventivă a populaţiei 
Pe linia pregătirii elevilor, în anul 2018 instituţia noastră a organizat şi desfăşurat în 

colaborare cu I.S.J. Iaşi concursurile cu caracterul educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în 
domeniul apărării împotriva incendiilor ale cercurilor de elevi Cu viața mea apăr viaţa şi 
Prietenii pompierilor. Astfel la etapa judeţeană a concursului Prietenii pompierilor au participat 
un număr de 14 cercuri de elevi de la unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Iaşi, iar la 
etapa judeţeană a concursului Cu viața mea apăr viaţa au participat un număr de 18 cercuri 
de elevi (11 cercuri de la unităţi de învăţământ de nivel gimnazial respectiv 7 cercuri de elevi 
de la unităţi de învăţământ de nivel liceal). 

 
2.2 Acţiuni/ campanii de informare preventivă şi protocoale încheiate cu 

alte instituţii 
La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Grigore Sturdza’’ al 

Judeţului Iaşi în baza so lic itărilor unor unităţi de învăţământ cu privire la colaborarea în ceea 
ce priveşte segmentul extracuricular şi extraşcolar d in cadrul programului naţional Şcoala 
Altfel, au fost desfăşurate activităţi educative ce au vizat formarea deprinderilor necesare în 
vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă. Astfel, personalul 
de specialitate din cadrul ISUJ Iaşi a organizat 93 de activităţi de informare preventivă unde 
au participat un nr. de 4938 persoane (1388 preșcolari, 2528 elevi din învățământul primar și 
gimnazial, 570 elevi de liceu, 309 cadre didactice și 143 aparţinători). 

 
2.3 Pregătirea și recrutarea voluntarilor 

      Inspectoratul a acordat şi în acest an o atenţie deosebită campaniei ,,Salvator din 
pasiune’’, activitatea fiind promovată atât în presa scrisă cât şi în mediul on-line. Astfel, există 
un interes sporit din partea populaţiei pentru acest domeniu, fiind încheiate un număr de 65 
de contracte de voluntariat.  



 

 
 

A. ÎN DOMENIUL PREVENIRII 
1. Controale / activități de prevenire 

 

 
În anul 2018 au fost executate un număr de 1274 de activități de prevenire, după 

cum urmează: 
- 205 controale la obiective de investiții, în vederea îndeplinirii cerinței esențiale 

securitate la incendiu; 
- 963 de controale de prevenire la operatori economici, instituții și amenajări 

hidrotehnice; 
- 87 controale la localități,  Servicii Voluntare/Private pentru Situații de Urgență și 

puncte de comandă, 
- 18 acţiuni de audit la persoane fizice/juridice autorizate care efectuează lucrării în  

domeniul apărării împotriva incendiilor; 
- 1 inspecție comună cu alte autorități competente la operatori economici ce se 

supun prevederilor Legii 59/2016; 
Dinamica activităților de prevenire executate în 2018 comparativ cu anul anterior, se 

prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

Institu ții Operatori 
economic

Obiective 
de 

investiți i

Localități Obiective 
care 

prezintă 

pericol de 
accidente 
majore în 

care sunt 
implicate 
substanțe 
periculoas

e

Puncte de 
comandă

La 
construcții
/amenajări

i  
hidrotehni

ce

Audituri 
la 

persoane 

autorizate 
să execute 
lucrări în  

domeniul 
apărării 

împotriva 
incendiilo

r

Inspecți i 
comune la 
operatori 

care se 
supun Lg. 
59/2016

2017 242 499 308 23 2 2 6 33 2

2018 369 593 205 46 1 1 1 18 1

242

499

308

23
2 2 6

33
2

369

593

205

46
1 1 1 18 1



 

 
 
 
Dinamica activităților de control  în raport cu deficiențele constatate 
În decursul anulu i 2018 au fost executate 1069 controale de prevenire, în creștere 

cu 28,33% comparativ cu anul 2017 când au fost executate 833 controale. 
Pe timpul controalelor au fost constatate 4850 de deficiențe, în creştere cu 53,38% 

față de anul 2017 când au fost constatate 3162 deficiențe. 
Media deficiențelor/control a fost de 3,78, aceasta fiind în scădere cu 0,26% 

comparativ cu anul 2017, când media a fost de 3,79 de deficiențe/control. 
Pe timpul controalelor au fost remediate 651 de deficiențe, față de 401 în anul 2017, 

ceea ce reprezintă o creștere cu 62,3%. 
Din totalul deficiențelor constatate au fost sancționate 3233, în creștere cu 67,4% 

față de anul 2017 când au fost constatate 1931. 
 

2.     Sancțiuni contravenționale. 

 
În anul 2018 au fost aplicate 3233 sancţiuni contravenţionale, în creștere cu 67,4% 

comparativ cu anul 2017 când au fost aplicate un număr de 1931 sancțiuni. 
Cuantumul total al amenzilor aplicate în 2018 este de 2.816.801 lei, ceea ce 

reprezintă o creștere cu 274,97% comparativ  cu anul 2017, când au fost aplicate amenzi în 
cuantum de 751200 lei.  

În anul 2018 au fost aplicate un număr de 2442 avertismente, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 68,4% comparativ cu anul  2017 când au fost aplicate 1450. 

Au fost aplicate 791 amenzi contravenționale în anul 2018, în creștere cu 64,44% 
comparativ cu 481 amenzi aplicate în anul 2017. 

Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate un număr de 221 obiective 
puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu. 

 
3. Avizare/autorizare. 

 În anul 2018 au fost analizate un număr de 1962 de documentaţii de 
avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, în scădere 
cu11,06% faţă de anul 2017 când au fost analizate 2206 documentații. Totodată, a crescut 
complexitatea activităţii datorită obiectivelor de investiţii (clădiri înalte şi foarte înalte, parcaje 
subterane, spaţii de producţie de peste 5.000 m2, hipermarketuri şi supermarketuri, unităţi 
sanitare cu peste 100 de paturi etc.) avizate-autorizate în anul 2018. 

Dinamica activităților de avizare/autorizare desfășurate în 2018, comparativ cu anul 
2017, se prezintă astfel: 
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În anul 2018 au fost depuse un număr de 204 de solicitări de obținere a 
autorizației de securitate la incendiu, în scădere cu 45,58% față de anul 2017 (când au 
existat un număr de 297 solicitări) și au fost emise 93 de autorizații de securitate la 
incendiu, în scădere cu 26,77% comparativ cu anul 2017 (când au fost emise un număr de 
127 astfel de acte administrative). 

4. Activități de informare preventivă 
Pe timpul controalelor au fost executate si activități de informare preventivă la 

operatori economici, instituții publice și localități.  
     Au fost instruiți cu privire la modul de comportare în cazul producerii unor situații de 
urgență persoane din cadrul operatoriilor economici, din cadrul instituțiilor publice și din 
structura unităților administrativ teritoriale din județul Iași, astfel: 

- 1128 activități/recunoaşteri executate la 639 de operatori economici, 443 de 
instituții și 46 de localități, fiind instruiți cu privire la modul de comportare în cazul 
producerii unor situații de urgență un număr de 8171 de persoane din cadrul 
operatoriilor economici, 28741 de persoane din cadrul instituțiilor publice și 3758 de 
persoane din structura unităților administrative; 

- 160 de activități de tipul ”Ziua Porților Deschise”; 
- 9 activități preventive desfășurate în puncte mobile de informare preventivă în 

centre comerciale, piețe, târguri și expoziții, fiind diseminate materiale de informare 
preventivă după cum urmează: 

o 12 tipuri de broșuri în tiraj de 8915 bucăți; 
o 17 tipuri de pliante/flyere în tiraj de 71025 bucăți; 
o 4 tipuri de afișe în tiraj de 40 bucăți; 
o 12 din alte categorii în tiraj de 11678 bucăți. 

     De asemenea, în anul 2018 au fost încheiate un număr de 44 protocoale cu instituții 
publice/operatori economici/ONG-uri. 
 

C. PROGRAME DE INVESTIȚII 
a. În anul 2018 au continuat activitățile specifice pentru obiectivul de investiţii “Poligon 

pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din 
România şi Republica Moldova”, în vederea aprobării unui pro iect în cadrul Programului 
Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. 

Menționăm că valoarea acestui proiect este de 10 milioane de euro, din care ISUJ Iași 
va beneficia de 4.214.142 euro. 

b. Unitatea noastră a depus în calitate de partener o cerere de finanțare pentru realizarea 
proiectului ”Răspuns eficient în situații de urgență transfrontaliere”.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea și dotarea unui Dispecerat integrat pentru 
coordonarea intervențiilor în situații de urgență în zona transfrontalieră România–Republica 
Moldova, iar ca etapă premergătoare depunerii cererii de finanțare a fost contractat și 
recepționat în semestrul II al anului 2018 studiul de fezabilitate în valoare de 71.160 lei. 
Menționăm că valoarea totală a pro iectului este de 2 milioane de euro, unitatea noastră 
beneficiind de jumătate din sumă.  

 



 

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ    IAŞI 
 În activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, structurile din cadru l I.T.P.F. 
Iaşi de pe raza judeţului Iaşi au cooperat cu I.P.J. Iaşi, I.J.J. Iaşi şi I.S.U.J. Iaşi, ca forţe de 
sprijin, prin organizarea de şedinţe tactice lunare stabilite de structurile locale de poliţ ie ori 
în cadrul comandamentelor operaţionale constituite cu prilejul diferitelor manifestări sau 
situaţii de urgenţă. Acestea au vizat: 

- schimbul de date şi informaţii de interes operativ; 
- optimizarea angrenării resurselor umane şi logistice; 
- iniţ ierea, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune; 
- trasarea sarcinilor specifice menite să conducă la menţinerea ordinii şi siguranţei 

publice şi asigurarea unui climat de siguranţă corespunzător; 
- monitorizarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice 

nefavorabile.  
 

În cadrul cooperării interinstituţionale în cadrul M.A.I. în sistem integrat s-
a pus accent pe schimbul de date şi informaţii şi s-a realizat prin întocmirea şi punerea în 
aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de 
Imigrări, I.J.J., S.J.I.P.I. şi Unitatea Specială de Aviaţie în domeniul prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 
structurile M.A.I. În acest context au fost derulate 551 misiuni comune (9 cu Biroul 
Imigrări Iaşi, 48 cu I.J.J.Iaşi şi 494 cu Poliţ ia Naţională). 
 Cooperarea interinstituţională cu alte structuri de aplicare a legii, s-a realizat 
prin întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu autorităţile cu 
atribuţii la controlul de frontieră şi în zona de frontieră: D.R.A.O.V., Garda Financiară,  
Direcţiile judeţene de Sănătate Publică, Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A., I.S.C.T.R. şi 
Autorităţile administraţiei publice locale. Au fost planificate şi executate 5 misiuni comune 
(2 cu D.R.V. Iaşi, 2 cu R.A.R. şi 1 cu Ocolul Silvic). 
 

* Situaţia comparativă 2017/2018 este prezentată în tabelul alăturat. 
Structuri de cooperare/  

Nr.misiuni comune 
Din cadrul M.A.I. Alte 

instituţii 
TOTAL 

2017 1.013 5 1.018 
2018 551 5 556 

Scăderea numerică a misiunilor comune în sistem integrat se datorează în principal 
derulării pe tot parcursul anului 2017 a Planului comun de acţiune CONTRABANDA 
2017. 

 
Din punct de vedere infracţional, principalele ameninţări în zona de competenţă sunt 

migraţia ilegală şi contrabanda cu bunuri accizab ile, în special cu ţigarete. Evoluţia 
indicatorilor situaţiei operative în anul 2018, comparativ cu 2017, se prezintă astfel: 

Tip de indicator al situaţiei operative 2017 2018 
Evenimente înregistrate 303 464 
Infracţiuni constatate 465 801 
Infracţiuni de trecere ilegală a frontierei de 
stat 

19 32 

Infracţiuni de contrabandă şi asimilate 112 155 
Contravenţii aplicate 988 982 
Ţigări confiscate (pachete) 189.750 418.730 
Auto furate descoperite 7 20 

Auto indisponibilizate 33 21 

 
     Poliția Locală Iași  



 

 
 

 

 

 
 
 

2.5. Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități 



 

   
             Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulu i, înf iinţată prin Hotărârea 
Consiliulu i Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu 
personalitate juridică, sub autoritatea  Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la 
nivel judeţean, aplicarea polit icilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţeane de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020,  aprobată  prin Hotărârea Consiliu lui 
judeţean Iaşi  nr 285/30.09.2014. 
Prin Hotărârea Consiliu lui judeţean Iaşi nr. 349/29.10.2018 s-a aprobat organigrama, statul 
de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018. 
 
Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului 
A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie 
A.1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament  

Tabel 1. Copii în sistem rezidenţial (2008 –  2018) 

 

 
Figura 1. Evoluţia numărului de copii în sistem rezidenţial (2008- 2018) 
 
Tabel 2. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe centre de plasament (ianuarie- decembrie 

2018) 
NNr. 
crt. 

Centrul de plasament Existent la 
1 ian. 2018 

Intrări Intrari 
prin 
transfer 

Ieşiri Iesiri 
prin 
transfer 

Existent la 
31 dec 
2018 

1 CSS Sf. Andrei 71 16  34  53 
2 CSS Bucium 110 40  37  113 
3 CSS Veniamin Costache 64 15  16  63 
4 CSS Sf Nectarie 63 11  18  56 

5 CSS Bogdana 92 15  16  91 
6 CSS M Sadoveanu 

Paşcani 
52 11  8  55 

7 CSS I Holban 91 11  35  67 

Tip centru de 
plasament 

Dec. 
2008 

Dec. 
2009 

Dec. 
2010 

Dec. 
2011 

Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
2017 

Dec. 
2018 

Centre pentru 
copilul cu nevoi 
sociale 

491 483 473 480 483 466 505 434 500 454 455 

Centrele pt. copil 
cu handicap 

1132 1159 1130 1052 1057 856 766 696 547 448 374 

Total copii in CP 1623 1642 1603 1532 1540 1322 1271 1130 1047 902 829 



 

8 CSS CA Rosetti 122 23  30  115 
9 CSSC Tg Frumos 112 33  55  90 
10 CSS Sf. Nicolae Paşcani 38 6  3  41 
11 Centrul rezidential 

Lizuca 
24 28  24  28 

12 Centrul rezidential Sf 
Stelian Pascani 

30 6  9  27 

13 Centrul de tip familial 
Verseni 

33 12  15  30 

 TOTAL 902 227  300  829 
 
Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial, 112 sunt plasamente în regim de urgenţă (decizie de 
urgenţă sau ordonanţă preşedinţială) 
 

 
Figura 2. Distribuţia pe vârste a copiilor din sistemul rezidenţial (31 dec. 

2018) 
 

Tabel 3. Externările din centrele de plasament ale DGASPC (ianuarie – 31 
decembrie 2018) 
Tip centru de plasament Externări CP 

ianuarie – 31 decembrie 2018 
Centru de plasament pentru copii cu nevoi 
sociale 

153 

Centru de plasament pentru copilul cu 
handicap 

147 

Total dezinstituţionalizări 300 
 
Încetările de măsură de protecţie de tip rezidenţial din centrele de plasament ale DGASPC în 
perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:  

• 43 reintegrări în familia naturală/extinsă 
• 43 plasament la asistent maternal profesionist/plasament familial 
• 143 încetarea măsurii de protecţie după împlin irea vârstei de 18 ani, din care: 

o 85 reintegrare în familie 
o 26 integrare individuală în comunitate/preluaţi pe proiecte de integrare 

socio-profesională/preluare centre multifuncţionale 
o 32 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi 

• 64 plasamente in alte servicii de tip rezidenţial 
• 7 alte situatii 



 

 
Figura 3. Încetări de măsură de protecţie din sistem rezidenţial pe tipuri de 

măsuri 
 

A.2. Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz  
Serviciul Management de Caz (SMC) este un serviciu inf iinţat în structura DGASPC Iaşi,  
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010, prin comasarea serviciilor cu 
competenţe în instituirea şi monitorizarea măsurilor de protecţie specială.  
Misiunea SMC o constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie 
specială desfăşurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea şi 
monitorizarea implementării Planului Individualizat de Protectie până la 
închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie, îmbunătăţirea calităţii vieţii 
copiilor din sistemul de protecţie şi diminuarea perioadei de separare de familie,  
concomitent cu formarea continuă a personalului în vederea optimizării vieţii 
copiilor, în conformitate cu legislaţia aprobată. 
Dintre activităţile Serviciului Management de Caz (3 compartimente) si Centrelor 
de servicii sociale  pot fi menţionate următoarele: 
� Au fost instrumentate, analizate, verificate şi prezentate in Comisia pentru 
Protectia Copilu lui Iasi (CPC Iasi) sau inaintate catre instanta peste 400 de  cazuri, 
(instituire masura de protectie in plasament familial, asistenta maternala, centre de servicii 
sociale, mentineri masuri de protectie speciala la dobandirea capacitatii depline de exercitiu, 
incetari masuri de protectie speciala prin reintegrarea familiala, revenirea in familie sau 
integrare socio-profesionala, in locuiri de masuri de protectie speciala, atestari si reatestari 
ale asistentilor maternali profesionisti, respingeri cereri de atestare, eliberari avize favorabile 
pentru masuri de protectie speciala in judetul Iasi si solicitari eliberari avize favorabile in alte 
judete, diverse informari). 

Au fost efectuate peste 400 de deplasari în teren în vederea soluţionării sau 
monitorizării cazurilor af late în evidenţă  (atestare/reatestare asistenti maternali profesionisti, 
evaluare în vederea instituirii unei măsuri de protecţie, monitorizare evoluţie copii aflati în  
plasament familial, în regim de asistenţă maternală, centre de servicii sociale sau 
supraveghere specializată, evaluare în vederea reintegrării, participare la comisii de cercetare 
disciplinară , participare la seminarii, conferinte, ateliere de lucru atat in scopul reprezentarii 
D.G.A.S.P.C.Iasi si promovarii serviciilor, cat si in scopul perfectionarii profesionale); 
    Au avut loc mai multe EVENIMENTE SPECIALE INITIATE SI DESFASURATE,  dupa 
cum urmeaza:  
 15 Mai – a fost marcata Ziua Internationala a Familiei. Au fost organizate intalniri 
intre copii af lati in centrele de servicii sociale si parintii acestora sau cu membri ai familiei 
extinse, precum si intre fratii din sistemul de protectie, intalniri intre AMP, ateliere de lucru si 
mese rotunde cu specialistii din sistemul de protectie, dezbateri pe tema familiei, Ziua Portilor 



 

Deschise in centrele de servicii sociale. Actiunea a avut ca scop facilitarea reluarii, mentinerii 
si consolidarii legaturii dintre copii si familia biologica sau extinsa.  
      In acest an a fost organizata, pentru prima data, in contextul Zilei familiei, Ziua 
asistentului maternal profesionist, in 2018 implin indu-se 20 de ani de la atestarea 
primulu i asistent maternal profesionist. Actiunile au constat în întâlniri regionale cu asistentii 
maternali profesionisti si copiii ocrotiţi, recunoaşterea meritelor prin acordarea de diplome şi 
premii, organizarea de picnic-uri în funcţie de vreme şi alte activităţi organízate în funcţe de 
creativitatea echipelor de management de caz responsabile de asistenţii maternali şi de copiii 
din asistenţă maternală .  În data de 18 mai 2018 s-a organizat o zi  festivă, de 
recunoaştere a meritelor asistenţilor maternali, la sediul CJIS Iaşi (ziua a cuprins o 
prezentare a sistemului de asistenţă maternală realizări şi perspective, acordarea unor 
diplome şi premii pentru asistenţii maternali selectaţi, care s-au remarcat în activitate (de ex.. 
Asistentul maternal profesionist cu cea mai îndelungată activitate, Asistentul maternal 
profesionist  care a ocrotit pe parcursul activităţii cel mai mare număr de copii, Familia 
remarcabila, cu vocaţie de AMP , Cel mai tanar asistent maternal profesionist  etc.). Sponsorii 
si donatorii care au sprijin it evenimentul au fost EDITURA PRINTCO, SINDICATUL 
ASISTENȚEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI COPILULUI, SINDICATUL NOVA VITA, 
ASOCIAȚIA PRIMĂVERII PLUS, FUNDAȚIA EMAUS, ELENA IONIȚĂ, THEODOR 
FILIP 
        In data de 31 mai 2018, a avut loc la ATENEUL DIN IASI evenimentul organizat de 
catre Consiliul judetean Iasi si DGASPC Iasi in cadrul caruia, conform Hot.169/25.04.2018, 
au fost premiati de catre Presedintele Consiliu lui Judetean, elevii ieseni si 
profesorii indrumatori de la Scolile Speciale din judetul Iasi.Acestia au obtinut 
rezultate deosebite la concursurile nationale si internationale. Alaturi de ei au fost si copiii 
ocrotiti in sistemul de protectie care au prezentat momente artistice, marcand totodata si ziua 
de 1 Iunie - ziua Internationala a Copilului. Sponsorii evenimentului au fost SC 
OMNICLEAN SRL, SC VEL PITAR, SC MAMA MIA, care au oferit copiilor pachete cu dulciuri, 
bauturi racoritoare.  
       Au fost organizate tabere pentru copiii d in sistemul de protectie,  la care au 
participat  peste 70 copii din sistemul de protectie, ca recompensa pentru rezultatele 
obtinute la invatatura si disc iplina, tabere organizate  la Muncel, Durau, Criuleni 
Republica Moldova, Ungaria si Serbia . Taberele au fost organizate cu sprijinul 
DIRECTIEI DE TABERE sau OPA ASOCIATIA PRIMAVERII PLUS. 
      Incepand din acest an au fost initiate schimburile de experienta dintre copiii din 
sistemul de protectie de tip rezidential din alte judete (ex. Iasi – Constanta, Iasi –
Neamt), astfel incat grupuri de copii din judetele mentionate au participat la activitati 
recreativ-educative reciproce, la sfarsit de saptamana sau in vacante. 
      Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi 
(D.G.A.S.P.C.Iasi) in parteneriat cu Federatia Internationala a Comunitatilor 
Educative - FICE-România – Filiala Iasi,  au participat la Campania internationala 
intitulata "19 Days of Activism Prevention abuse and violence against 
Children/Youth" ("19 Zile de activism în scopul prevenirii abuzului si violentei fata 
de copii si tineri"). In 2018, tema campaniei a fost reprezentata de  “PEDEAPSA 
CORPORALA”. Campania s-a desfasurat în perioada 1-19 noiembrie 2018. Cele 19 zile 
ale Campaniei Internationale sunt o initiativa a WWSF (Women's World Summit Foundation - 
initiata de Fundatia Summit-ul Femeilor Lumii, (WWSF) – Sectiunea Copii - Tineret, cu sediul 
la Geneva).In aceasta perioada,  in centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Iasi, au avut loc 
activitati specifice (dezbateri, intalniri cu specialisti, concursuri tematice, expozitii de 
desene si de fotografii, ateliere de lucru etc.), la care au fost invitati sa participe copiii din 
sistemul de protectie speciala, reprezentanti ai autoritatilor locale si ai societatii civile, cadre 
didactice, psihologi, medici, juristi, preoti, asistenti sociali, asistenti maternali profesionisti 
(peste 100 de participanti, 35 de actiuni organizate) .  Scopul campaniei 2018 a fost  
de constientizare asupra unor practici de disciplinare care sunt daunatoare copiilor 
si de a identifica anumite cai de actiune pentru limitarea acestora.De asemenea, au 



 

fost derulate si actiuni care sa vizeze cadrul general de prevenire a abuzurilor si violentelor 
asupra copiilor si t inerilor (de exemplu campanii de prevenire a consumului de substante 
ilic ite, a traficului de persoane, a bullying-ulu i a abuzulu i si neglijarii etc.), precum si intlaniri 
de perfectionare a asistentilor maternali profesionisti, psihologilor, psihopedagigilor, 
asistentilor sociali. Dintre tit lurile actiunilor enumeram urmatoarele : Spune Nu Violentei  - 
Dezbatere, Asa Da, Asa NU ! - Joc de rol, Calatoria copilulu i spre autodisciplina- Program 
artistic , Pedeapsa corporala – Calu l Balan – Vizionare film, discutii, Aceste maini nu lovesc, 
aceste maini…., Copacul emotiilor, Mana care mangaie nu loveste – Realizare afis, Dl Goe, 
dreptul copilulu i de a fi protejat – Dezbatere, Ia atitudine – Vizionare film, Impactul pedepsei 
asupra dezvolării copilulu i – curs perfectionare, Dezvoltarea rezilientei persoanelor afectate 
negativ de migratia pentru munca – copiii remigranti si victimele traficului de persoane – curs 
perfectionare. Organizatorii si colaboratorii implicati in actiunea Pedeapsa corporala au fost : 
D.G.A.S.P.C.Iasi (aparatul propriu si centrele subordonate), FICE Filiala Iasi,  
Colegiul National al Asistentilor Sociali Filiala Iasi, Asociatia Alternative Sociale,  
Asociatia Dianthys, Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iasi 
.Obiectivele actiunilor au fost urmatoarele : Dezvoltarea competentelor profesionale în 
domeniul de activitate, Identificarea de solutii pentru reducerea abuzului si vio lentei si a 
practicilor educative daunatoare, Îmbunătătirea cunostintelor legislative , Dezvoltarea 
interesului pentru lucrul în echipă; Formarea si dezvoltarea abilitătilor de relationare; 
Promovarea drepturilor copilului în societatea contemporană; Aplicarea bunelor practici în  
centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Iasi;Favorizarea comunicării reale, asertive între copii şi 
personal, în scopul identificării t impurii a formelor de abuz sau neglijare la care sunt supuşi 
aceştia;  Favorizarea exprimării artistice a copiilor (prin desene, colaje, eseuri, compuneri, 
teatru-forum, etc.) în domenii sensibile ale realităţii sociale (consum de droguri şi alte 
substanţe ilicite, trafic de persoane, abuz sau neglijare, plecarea părintilor la muncă în 
străinătate, etc.). , Promovarea unor metode alternative pentru dezvoltarea unor 
comportamente dezirabile social. Toate activitatile care s-au realizat au contribuit la 
perfectionarea personalului care lucreaza in domeniu, la imbunatatirea colaborarii 
inter-institutionale si nu in ultimul rand la educarea copiilor si tinerilor in scopul 
prevenirii si combaterii abuzului, violentei, consumului de substante,  la 
incurajarea unor comportamente sanatoase si o comunicare solida cu parintii, 
cadrele didactice, personalul centrelor de servicii sociale si ocrotitorii. 

� S-a continuat perfectionarea profesionala a angajatilor D.G.A.S.P.C.Iasi 
(asistenti sociali, psihologi, psihopedagogi, kinetoterapeuti), cursurile au fost 
organizate atat in cadrul Centrului de  Perfectionare Galata cat si la sediul 
D.G.A.S.P.C.,  formatorii f iind atat din cadrul centrului cat si din cadrul servic iilor din 
aparatul propriu al D.G.A.S.P.C.Iasi si invitati din cadrul altor institutii;.  

� S-au initiat si organizat cursuri de formare continua pentru asistentii maternali 
profesionisti. Cursurile de perfectionare au fost organizate in urma identificarii 
nevoilor AMP : curs de specializare pentru asistentii maternali care ocrotesc 
copii cu nevoi speciale, pentru 17 AMP,  modul copii cu nevoi speciale (o 
grupa ), in acord atat cu Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Programei 
analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali 
profesionişti cat si cu practica D.G.A.S.P.C. si nevoile AMP . S-a accentuat 
latura practic aplicativa si de constientizare a responsabilitatii AMP in respectarea 
interesului superior al copilu lui ocrotit si in realizarea demersurilor necesare respectarii 
tuturor drepturilor copilu lui, mai ales in contextul modificarilor legislative privind 
incadrarea in grad de handicap a copilului. 

� In anul 2018 au fost inregistrate peste 20 de cereri de voluntariat ale unor 
persoane care si-au exprimat intentia de a desfasura activitati de voluntariat in cadrul 
serviciilor din structura DGASPC Iasi. Pe parcursul anului 2018: 

o au fost incheiate 19 contracte de voluntariat; 
o au fost organizate 4 cursuri de initiere pentru voluntari, in colaborare cu 

CFP Galata; 



 

o a fost prezentata oferta de voluntariat a DGASPC Iasi la evenimentul Târgul 
de oferte de practică, voluntariat şi internship în domeniul asistenţei sociale, 
organizat de Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială al Universitatii Al.  
I. Cuza Iasi, in datele de 9 martie si 15 noiembrie 2018; 

o au fost efectuate demersuri privind aprobarea efectuarii de stagii de voluntariat 
in cadrul serviciilor sociale din subordinea DGASPC Iasi ale unor organizatii 
colaboratoare (International Language Program, Biserica Catolica Verseni.ch, 
Asociatia Lindenfeld). 

 
� A continuat colaborarea cu Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi peste 200 de 

studenti realizand stagii de practica si efectuand microcercetari pentru lucrarea de 
licenta/master/doctorat in cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi – aparatul propriu si centrele de 
servicii sociale subordonate; 

� Au fost realizate demersurile premergatoare dezinstitutionalizarii copiilor - 
Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi 
asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate - SIPOCA2”, proiect al 
carui principal obiectiv este gasirea so luţiilor de reintegrare în familii a copiilor 
institutionalizati, in contextul în care Romania s-a angajat, in fata organismelor 
europene, sa inchida centrele de plasament pana in 2020. In cadrul a 4 centre de 
servicii sociale (Bogdana Bogdanesti, Sf Stelian, CA Rosetti si Bucium) au 
continuat activitatile de evaluare a beneficiarilor, familiei si comunitatii si 
elaborarea planurilor de inchidere. 

� A continuat procesul de redimensionare a centrelor de servicii sociale in  
colaborare cu HHC Romania (CSS Tg Frumos, CSS I Holban si CSS V Costache Iasi) 

� S-au revizuit ROF-urile pe fiecare centru de servicii sociale si s-a suspus 
aprobarii Consiliului Judetean noua organigrama privind servic iile sociale 
subordonate D.G.A.S.P.C.Iasi 

� Au fost revizuite procedurile operationale din cadrul SMC si CSS si, respectiv, 
elaborate noi proceduri 

� Au fost depuse la CAPA peste 80 de dosare cu propunerea de deschidere a 
procedurii de adoptie pentru copiii sin sistemul de protectie speciala; d intre 
acestea, pentru peste 20 copii  s-a hotarat incredintarea in vederea adoptiei 

� La sediul Centrului de Servicii pentru Incluziune Sociala au fost organizate 
sesiuni de informare pentru tineri absolventi ocrotiti in diferite masuri de 
protectie. Astfel, acestora li s-au prezentat serviciile oferite de catre cele doua 
componente existente in strucura Centrului de Servicii pentru Incluziune Sociala,  
respectiv Centrul Social Multifunctional si Centrul de Incluziune Sociala. 

� In cadrul Centrului Social Multifunctional, in anul 2018 , au fost admisi 17 
beneficiari si au fost inregistrate 27 incetari ale contractelor de rezidenta dupa cum 
urmeaza: 

• 15 tineri integrati in comunitate (cu loc de munca si chirie/ gazda), dintre care 
un tanar a beneficiat de sprijinul Fundatiei HHC Romania; 

• 2 tineri au revenit in familie, cu loc de munca; 
• 5 tineri care au accesat serviciile Centrului Social cu destinatie multifunctionala 

Bucuria (cu loc de munca); 
• 3 tineri care au optat sa lucreze in strainatate (au avut loc de munca pe 

perioada sederii la Centrul Social Multifunctional); 
• 1 tanar a fost referit catre DASPA; 
• 1 tanar care a fost referit catre Fundatia Umanitara Omenia, in vedere accesarii 

unui program de calif icare cu perspectiva angajarii in strainatate. 
 

� In cadrul Centrului de Incluziune Sociala, in anul 2018, au fost inregistrate 73 de 
cazuri noi, apartinand grupului vulnerabil, dupa cum urmeaza: 

• Persoane cu dizabilităţi-5 beneficiari; 



 

• Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a 
copilului-21 beneficiari; 

• Familii monoparentale-2 beneficiari; 
• Altele categorii (16-17 ani)-45 beneficiari. 

Cuantificarea activitatilor Centrului de Incluziune Sociala, urmarindu-se obiectivele 
acestuia, arata astfel: 

• informare privind accesul pe piata locurilor de munca- 73 de sedinte 
individuale; 

• consiliere ind ividuala si de grup (exercitii de autocunoastere, identificarea 
resurselor personale, consiliere cu privire la egalitate de şanse/ asigurarea 
tratamentelor nediscriminatorii, asistenţă în vederea realizării unui CV Europass, 
a unei scrisori de intenţie/ mulţumire, prezentare la interviul de angajare) -342 
sedinte; 

• grupuri de suport( stabilirea obiectivelor personale, managementul timpului, 
intocmirea planului de actiune, motivarea in cariera)- 23 de sedinte; 

• mediere : 119 de sedinte; 
• monitorizari : 187 de sedinte; 
• plasari: 52 contracte individuale de munca ( cele 52 de CIM sunt 

preponderent in domeniile : alimentatie publica, constructii, servicii curatenie, 
comert, etc.). 

� Cu ocazia sarbatorilor de iarna s-au pregatit cadouri sub forma de donatie (daruri 
manuale), pentru Centrele de plasament, in vederea desfasurarii activitatii, „ Mos 
Craciun pentru!”, organizatori/sponsori implicati Elena Ionita, „Grupul Esti din Iasi 
Daca...”, SC Lear  Corporation SA. 

� Un numar de 120 de copii ocroti in unitatile rezidentiale au participat la o actiune care 
a constat in vizionare unui film 3D, organizatori/sponsori Elena Ionita si Cinema City 
Iasi. 

� 17 beneficiari si au fost inregistrate 27 incetari ale contractelor de rezidenta . 
� S-a realizat revizuirea criteriilor de recrutare a AMP si Programa cursului de 

initiere in ocupatia de AMP 
� Au avut loc intrevederi cu AMP care au atestat pentru 2 copii dar ocrotesc un singur 

copii si, de asemenea, cu AMP pensionari, astfel incat sa se faciliteze accesul 
copiilor din sistemul de protectie de tip rezidential la sistemul de protectie 
de tip familial si, respectiv, revigorarea retelei AMP 

� S-a in itiat cu resurse proprii un miniproiect privind educatia sexuala a 
beneficiarilor din cadrul sistemului de protectie speciala, proiect care a pornit 
de la necesitatea derularii continue a activitatilor de educatie nonformala si informala,  
pentru sanatate si viata in general si de la nevoile si vulnerabilitatile beneficiarilor din 
sistemul de protectie. Au fost si sunt in continuare organizate cursuri de formare 
pentru beneficiari, pe categorii de varste, ( grupuri pentru varsta 9-13 ani, 
grupuri pentru copii cu varsta peste 14 ani), cursuri cu o durata de 2 
ore/sedinta, pe urmatoarele teme :  dezvoltarea fizica, sexuala si emotionala a 
individului in perioada pubertatii/adolescentei; comportament sexual (zonele 
personale, intime ale corpului, stabilirea unor retele cu persoanele de incredere cu care 
sa poti discuta aspecte ce tin de sexualitate si\sau abuz sexual,  consimtamant); 
sanatatea vietii sexuale (sexualitatea ca forma de reproducere-sarcina, boli cu 
transmitere sexuala, metode contraceptive- prezervativ, abstinenta etc.); agresiuni 
sexuale: violenta si hartuirea sexuala, pornografia. Pentru a se inregistra un impact si 
pentru a se atinge obiectivele propuse ale programului pentru fiecare cursant este 
necesara participarea la trei cursuri pe durata unui an calendaristic. 

� A fost reactivat Consiliul judetean al copiilor din centrele de servicii sociale,  
efectele preconizate ale activarii Consiliu lui judetean al copiilor si al Consiliu lui 
copiilor din serviciile de tip rezidential f iind urmatoarele : Implicarea mai buna a 
copiilor in culegerea informatiilor privind realitatile care ii privesc pe ei si pe colegii lor 



 

si in identificarea problemelor; Cresterea influentei copiilor asupra dezvoltarii activitatii 
si optimizarii centrelor de plasament; O mai buna perceptie la nivel de institutie a 
problemelor cu care se confrunta copiii din centrele de servicii sociale; Stimularea 
abilitatii copiilor de a gasi so lutii la problemele de viata; Facilitarea comunicarii directe 
intre copiii din centrele de servicii sociale  si conducerea D.G.A.S.P.C.Iasi; Cresterea 
increderii copiilor din centrele de servicii sociale in autoritati dar si in propriul potential. 

� In cadrul centrelor de servicii sociale au fost desfasurate, in principal,  urmatoarele 
activitati :  

• Activitatea de asistenta sociala ( anchete sociale, realizare intrevederi cu 
parintii/altii semnificativi, deplasari in interes de serviciu, interventii in echipa 
Telefonul copilului, reevaluare planuri prevazute de legislatie, monitorizare copii 
aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi ) ; 

• Activitatea psihologica (evaluari psihologice, revizuiri planuri prevazute de 
legislatie, consiliere, mediere conflicte, alte demersuri specifice, monitorizare 
copii aflati in masuri de protectie, sprijin abso lventi, interventii in echipa 
Telefonul copilulu i ) ; 

• Activitatea psihopedagogica (evaluari psihopedagogice, programe 
abilitare/reabilitare,   participare la activitati recreative, reevaluare planuri 
prevazute de legislatie, , interventii in echipa Telefonul copilului); 

• Activitati logopedice (terapie specifica logopedica, stimulare senzoriala,  
evaluare logopedica, stabilire relatii terapeutice pentru copiii nou preluati,  
interventii in echipa Telefonul copilului.); 

• Activitati kinetoterapeutice (terapie fizica la sala de kinetoterapie, evaluare 
motorie, terapie fizica.); 

• Activitati medicale (supravegherea starii de sanatate, examinari medicale 
afectiuni acute, internari spital, administrare medicamente, triaj epidemiologic.); 

• Activitati educative de recreere si socializare (realizarea interventiilor 
prevazute in planurile specifice, excursii, drumetii, jocuri, alte tipuri de activitati, 
sarbatorirea zilelor de nastere a copiilor, cu invitarea parintilor); 

• Activitati manageriale si administrative (igienizarea zilnica a spatiilor, 
aprovizionarea cu alimente si materiale, reparatii, igienizari, reamenajare spatii,   
activitati de optimizare a conditiilor din centre, pregatirea pentru iarna); 

 
A.3. Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial  

 
Tabel 4. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie în măsuri de tip familial (2011-  

2018) 
Tip măsura 
protecţie 

Dec. 
2011 

Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
2017 

Dec. 
2018 

Plasament familial 
din care: 

1215 1183 1183 1060 1034 953 935 968 

Plasament la rude 
până la gr IV 

1038 994 989 881 842 749 713 681 

Plasament la altă 
familie/persoană 

177 189 194 179 192 204 222 287 

Plasament 
asistent maternal 

1193 1171 1267 1289 1319 1425 1486 1405 

Tutele 60 54 46 42 42 0 0 0 
TOTAL 2468 2346 2496 2391 2395 2378 2422 2373 
 

Tabel 5. Structura plasamentelor în asistenţă maternală (2011 –  31 Dec 
2018)  
Tipuri de caz Dec. 

 
201

Dec. 
 
201

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
201
7 

Dec. 
201
8 



 

1 2 

Asistenţi maternali cu 
copii în plasament, din 
care: 
cu 1 copil în plasament 
cu 2 copii in plasament 
cu 3 copii in plasament 
cu 4 copii in plasament 
cu 5 copii in plasament 

795 
 
425 
345 
22 
3 

768 
 
384 
362 
20 
2 

782 
 
325 
430 
26 
1 

809 
 
356 
432 
20 
1 

804 
 
329 
439 
32 
4 

807 
 
249 
503 
50 
5 

810 
 
204 
543 
57 
5 
1 

748 
 
172 
501 
69 
6 

Asistenţi maternali care 
ocrotesc copii cu nevoi 
speciale 

242 191 184 201 199 182 169 163 

Copii aflaţi in plasament 
la asistent maternal 
profesionist 

1193 1171 1267 1289 1319 1425 1486 1405 

Copii cu nevoi specia le 
aflaţi in plasament la 
asistenţi maternali  

254 198 192 206 217 197 187 179 

 

 
Figura 4. Distribuţia pe vârste a copiilor din asistenţă maternală (31 

decembrie 2018) 
Tabel 6. Distribuţia asistenţilor maternali cu copii în plasament după mediul 

de provenienţă 
Număr total U R 
748 145 603 

 
Tabel 7. Distribuţia după gen a asistenţilor maternali cu copii in plasament 

Număr total F M 
748 629 119 
 
În cursul anului 2018 au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de protecţie de 
tip familial: 
 
♦ Plasamente la asistent maternal profesionist – 231 din care 72 copii provin din 

plasament la alţi asistenţi maternali, 98 din centrele de plasament, 5 din centrul maternal, 
9 din maternităţi, 4 din Spitalul de Copii „Sf. Maria”, 15 din familia naturala si 28 din 
plasament familial.  

♦ Din cele 231  plasamente instituite în cursul anului 2018, 132 au fost plasamente în regim 
de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedenţială. 



 

♦  Reatestări de asistent maternal profesionist - 181 
♦ Revocări de plasamente la AMP: 312. Revocările pe tipuri de masuri:   
- 36 adoptii nationale  
- 68 plasament la alţi asistenti maternali  
- 34  încetare măsură la implin irea varstei de 18/26 ani cf.legii  
- 2 reintegrări 
- 117 plasamente familiale  
- 55 plasamente in sistem rezidenţial   
♦ Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane –  217 din 

care 78 la rude până la la gradul IV, respectiv 139 plasamente la alte persoane sau 
familii.(72 proveniti din familia naturala, 115 din AMP, 22 din CP/CPRU, 5 din PF, 3 din 
spital/maternitate) Din totalul plasamentelor, 106 au fost plasamente în regim de urgenţă. 

♦ Revocări plasamente familiale – 181, din care 111 de la rude până la gradul IV, respectiv 
70 de la alte persoane. Revocările pe tipuri de măsuri:  

- 3 adopţii  
- 94 incetarea măsurii la împlinirea vârstei de 18/26 ani cf. legii  
- 22 reintegrări  
- 60 plasamente de tip familial şi rezidenţial 
- 2 alte situatii 
1. Intrari în măsuri de protecţie în anul 2018 

Provenienţa la intrarea în 
sistemul de protecţie 
pentru cazurile noi 

Nr.crt Măsura de 
protecţie 

Număr 
total 
intrări în 
anul 
2018, din 
care 

Număr 
intrări 
din altă 
măsură 
de 
protecţie 

Număr 
intrări 
cazuri noi în 
sistemul de 
protecţie 

Familie/ 
mediul 
stradal 

Maternita
te 

S
pi
ta
l 

1 Centre de 
plasament ale 
DGASPC 

227 181 46 43 3 0 

2 Centre de 
plasament ale 
OPA 

21 17 4 4 0 0 

3 CPRU/Adapost 212 44 168 152 7 9 
4 Asistenţă 

maternală 
231 198 33 20 9 4 

5 Plasament 
familial 

217 142 75 72 1 2 

 Total 908 582 326 291 20 1
5 

 
Față de anul 2017 când s-au înregistrat 387 cazuri noi de intrai în sistemul de protecție, în 
cursul anului 2018 s-a înregistrat o scadere a numărului de intrari cu  15%  
 
2. Încetări de măsuri de protecţie în anul 2018 

Număr încetări cu părăsirea 
sistemului de protecţie prin 

Nr.crt Măsura de 
protecţie 

Număr 
încetări 
de măsuri 
de 
protecţie 
în anul 
2018, din 
care 

Număr 
încetări cu 
stabilirea 
altei 
măsuri de 
protecţie 

Număr 
încetări 
cu 
părăsirea 
sistemului 
de 
protecţie 

Ef 
legii 

Reintegrar
e  

Alte sit 

1 Centre de 300 107 193 143 43 7 



 

plasament ala 
DGASPC 

2 Centre de 
plasament ale 
OPA 

39 16 23 15 8 0 

3 CPRU/Adapost 222 199 23 2 20 1 
4 Asistenţă 

maternală 
312 240 72 34 2 36 

5  Plasament 
familial 

181 60 121 94 22 5 

 Total 1054 622 432 288 95  
 
Din numărul total de încetări de măsuri de protecţie – 1054 cazuri în anul 2018 (față de 961 
în anul 2017) ,  un număr de  432  au părăsit sistemul de protecţie (  față de 472 în anul 
2017).     
 
B. Adopţie şi postadopţie 

Activitatea Compartimentului Adopţie şi Postadopţie al DGASPC Iaşi urmărește 
promovarea, asigurarea servic iilor specializate privind Adopţia, definită ca actul jurid ic prin 
care se asigură copiilor aflaţi în sistemul de protecţie dreptul la o familie proprie, definitivă. 

În acest sens, specialiştii Compartimentului au activităţi specifice precum: 
Desfășurarea de campanii mass-media cu privire la programul national de adopție, 
organizarea de acțiuni și campanii de promovare a adopţiei naţionale, în vederea recrutării 
persoanelor/familiilor adoptatoare din rândul comunitații și a promovării adopţiei copilului 
greu adoptabil (de exemplu, de vârstă mare, cu nevoi  speciale sau grupe de fraţi).Cu ocazia 
zilei de 02.06.2017, “Ziua Adopției”, s-au desfăşurat întâlniri cu familii potenţial adoptatoare şi 
familii adoptatoare aflate în diferite etape ale adopţiei. De asemenea, procedura adopției, 
noile modificări legislative preconizate in domeniul adopției au fost prezentate comunității prin 
interviuri în  massmedia (de ex., TV Life, RadioIași, BZI). 
Atestarea familiilor/persoanelor apte să adopte, respectiv: 

� identificarea persoanelor/familiilor cu reşedinţa in Romania care doresc să 
adopte; 

� evaluarea psiho-socială, a ab ilităţilor parentale a persoanelor/ familiilor potenţial 
adoptatoare ; 

� pregătirea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, prin cursuri de formare 
privind statutul de parinţi adoptatori 

� atestarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, care întrunesc condiţiile 
socio-psiho-materiale si deţin capacităţi parentale,  conform Legii  nr.273/ 2004 
privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

� asigurarea, la cerere, de consultanţă de specialitate privind acordarea serviciilor 
în domeniul adopţiei şi colaborarea cu alte instituţii responsabile pentru a facilita 
accesul persoanelor la aceste servicii;  

Cresterea numărului de copii adoptaţi 
Deschiderea procedurii de adopţie, respectiv clarif icarea situaţiei juridice pentru copiii a 
căror Plan Individualizat de Protecție (PIP)  are ca finalitate adopţia, respectiv : 

� informarea şi consilierea familiilor biologice ale copiilor a căror Plan 
Individualizat de Protecţie prevede adopţia, în vederea exprimării în cunoştinţă 
de cauză a acordului cu privire la deschiderea procedurii de adopţie; 

� informarea şi consilierea părinţilor în vederea exprimării consimţământului în 
cazul adopţiei copilului de către soţul/soţia părintelui firesc; 

� informarea, consilierea copilului, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, cu 
privire la demersurile ce urmează a fi realizate în vederea adopţiei sale; 



 

� informarea, impreună cu managerul de caz al copilulu i, al specialistilor din 
centrul de plasament sau, după caz, asistentul maternal ori persoana/familia la 
care copilul se află în îngrijire  cu privire la iniţierea procedurilor de adopţie; 

� întocmirea documentaţiei specifice şi asigurarea reprezentării în instanţă în 
toate cauzele care au ca obiect cererile care intră sub incidenţa Legii nr.273/ 
2004 privind procedura  adopţiei. 

Identificarea celei mai potrivite familii/persoane adoptatoare pentru copiii elig ibili 
pentru adopţie 

� derularea procedurii de potrivire inițială la nive lul DGASPC Iasi și alte Direcții 
judeţene implicate, analizarea informaţiile referitoare la copil, la părinţii 
fireşti/familia extinsă şi la adoptator/familia adoptatoare; 

� derularea procedurii de potrivire  practică, pregătirea copilului, a 
adoptatorului/familiei adoptatoare şi a altor persoane de referinţă pentru copil 
şi organizarea de întâlniri între copil şi adoptator/familia adoptatoare, în 
vederea facilitării acomodării si mutării copilulu i in noua familie. 

Încredinţarea în vederea adopţiei a copiilor  adoptabili 
� sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea 

adopţiei; 
� urmărirea evoluţiei copilului încredinţat în vederea adopţiei şi a relaţiilor dintre 

acesta şi adoptator/familia adoptatoare; 
� oferirea de  sprijin persoanei/familiilor adoptatoare, în vederea facilitării 

integrării copilulu i în noul mediu de viaţă: suport şi asistenţă de specialitate 
care să răspundă nevoilor identificate cu ocazia urmăririi evoluţiei copilului sau 
semnalate direct de către adoptator/familia adoptatoare ori, după caz, de către 
copil; 

� informarea şi consilierea acestuia/acesteia şi, după caz, a copilului, organizarea 
de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale, organizarea de grupuri de 
suport pentru copii şi părinţi; 

� consilierea, în vederea exprimării consimţământului la adopţie  a copilulu i care 
a împlinit vârsta de 10 ani. 

Încuviinţarea adopţiei, respectiv sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încuviinţarea 
adopţiei  copilului af lat în încredinţare în vederea adopţiei şi finalizarea adoptiei. 
Monitorizarea postadopţie 

� monitorizarea evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta si părinţii 
adoptatori în vederea integrării depline a copilulu i în familia adoptatoare şi 
identificării eventualelor dificultăţi ce pot să apară in această perioadă; 

� acordarea de suport şi asistenţă de specialitate adoptatului şi adoptatorilor, care să 
răspundă nevoilor identificate in timpul perioadei de monitorizare postadopţie sau 
semnalate direct de către cei adoptaţi ori de către persoana/familia adoptatoare ori, 
după caz, de către copil; 

� informare şi consiliere pentru copii si părinti;  
� organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale; 
� constituirea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi; 
� sprijin irea adoptatorilor în vederea informării copilulu i cu privire la adopţia sa. 

 
Astfel, în cadrul Compartimentului de Adopţii şi postadopţie se asigură servicii de evaluare, 
consiliere, informare, pregătire, reprezentare juridică şi monitorizare, destinate „Triadei 
Adopţiei”, respectiv copilului, familiei biologice şi familiei adoptatoare. 
Specialiştii compartimentului asigură identificarea, consilierea, evaluarea, pregătirea familiilor 
potenţial adoptatoare, pentru a îndeplini adecvat rolul de părinte al unui copil adoptat. 
Specialiştii compartimentului asigură serviciile destinate copilului af lat în sistemul de protecţie 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi familiei biologice a 
acestuia, copil pentru care este instituită o măsură de protectie specială, respectiv plasament 
familial, asistentă maternală şi centru de plasament sau tutelă. Serviciile acordate urmăresc 



 

clarificarea situaţiei jurid ice a copilului, în vederea respectarii dreptului acestuia la o familie 
proprie, definitivă. În acest context se asigură: 
- consilierea familiei biologice anterior exprimării consimţământului la instanţă de judecata; 
- evaluarea psiho-socială a copilulu i; 
- informarea şi pregatirea acestuia în funcţie de gradul său de maturitate cu privire la 
adoptie; 
- identificarea celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copilul adoptabil, prin derularea 
procedurilor de potrivire teoretica si practica, atât la nivelul judetului Iasi cât si national, prin 
colaborarea cu celelalte Direcţii Generale de Asistenţă Sociala si Protecţia Copilului din ţară; 
- încredinţarea în vederea adopţiei a copilului pentru care s-a identificat cea mai potrivita 
familie adoptatoare și evaluarea evoluţiei copilulu i şi a relaţiilor dintre acesta şi familia 
adoptatoare 
- sprijin familiilor adoptatoare în vederea facilitării integrării copilu lui în noul mediu de viaţă. 
În acest scop, se acordă suport şi asistenţă de specialitate care să răspundă nevoilor 
identificate cu ocazia urmăririi evolutiei copilului; 
- încuviinţarea adopţiei și  monitorizarea postadopţie privind evoluţia copilului adoptat şi a 
relaţiilor dintre acesta şi familia adoptatoare, consiliere, sprijin, activităţi postadopţie, în 
vederea  
asigurării unui climat familial afectuos și sigur, care să ajute copilul să se dezvolte potrivit 
potențialulu i său și mai ales să progreseze. 
 

După finalizarea perioadei de monitorizare postadopție, în activitatea Compartimentului se 
regăsesc și servicii de acordare de sprijin și suport persoanelor adoptate, care realizează 
demersuri vizând dezvălu irea identităţii părinţilor fireşti/rudelor biologice precum și  
consilierea şi pregătirea adoptatului/părinţilor fireşti/rudelor biologice în vederea contactării 
acestora din urmă. 
 
La data de   31.12. 2018, din punct de vedere statistic, serviciile se regăsesc cuantificate 
astfel: 
� Cursuri pentru familii care doresc sa adopte organizate de către DGASPC Iaşi – 4 cursuri 

la care au participat 75  de persoane; 
� Atestarea ca persoane /familii adoptatoare – 84 din care 64 sunt familii af late la primul 

atestat, 20 familii au reânnoit atestatul  
� Înaintarea către instanţa de judecata în vederea deschiderii procedurii de adopţie prin 

Tribunalul Iasi – 58 cazuri; 
� Derularea procedurilor de potrivire teoretică si practică în vederea plasării copiilor 

adoptabili la familii adoptatoare – 78 ( 51 cazuri copii procedura adopției naționale, 
greu adoptabili si internaționale, 27 cazuri copii procedura adopției naționale ) 

� Încredinţări în vederea adopţiei – 33 cazuri copii din care: 
� 23 cazuri copii au fost încredinţaţi in vederea adopţiei persoanelor/familiilor 

adoptatoare aflate în evidenţa DGASPC  Iaşi  
� 2 cazuri copii provin din sistemul de protecţie DGASPC alte judeţe (ex. 

judeţul  Botoșani și Bacău), fiind încredinţaţi în vederea adopţiei familiilor 
adoptatoare din evidenţa DGASPC Iaşi. 

� 8 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi, fiind 
încredinţați in vederea adopţiei unor familii adoptatoare aflate in evidenţa 
DGASPC din alte județe. 

 
� Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor încredințați in vederea adopţiei si a 

relaţiilor acestora cu familiile adoptatoare – 38  cazuri;  
� Încuviințarea adopției naționale de către Tribunalul Iaşi – 54 cazuri; 
� Încuviințarea adopției internaționale de către Tribunalul Iaşi – 2 cazuri; 
� Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din familii adoptatoare – 92 cazuri; 
� Finalizare monitorizarea postadopţie și închidere cazuri – 20 cazuri 



 

 
Prevenirea cazurilor de abandon 
 
În conformitate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase Centre Zonale de consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate (Tg.Frumos, Hârlau, Andrieşeni, 
Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 1164 cazuri  copii instrumentate în anul 2018. 
Servicii de prevenire a abandonului : 
Echipa mobilă destinată asigurarii servic iilor de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru 
copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia - 48 beneficiari, în anul 2018 
 
Alte servicii de prevenire: 
A Centre de zi pentru copilul din comunitate – doua unităţi – cu 84 beneficiari în anul 
2018  

� Centru de zi Bucium –din cadrul Centrului de Servicii Sociale Bucium, centru 
specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din 
municipiul Iaşi şi comunele învecinate  

� Centrul de zi Prietenia –din cadrul Centrului de Servicii Sociale în Regim de 
Urgență Iași, centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi 
şi delicvenţi proveniţi din familii defavorizate social ; 

   
B Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (6 unităţi) cu 343 
beneficiari în anul 2018.  
 
C Prevenirea abandonului şi menţinerea copilulu i în familia naturală – în cadrul CPMS– 431 
cazuri copii instrumentate  în perioada 01.01.-31.12.2018. 
 
D Informare şi mediere părinţi - 505 cazuri instrumentate în cadrul Biroului Evaluare in iţială şi 
Compartimentului Prevenirea marginalizării sociale în  anul 2018. 
În anul 2018, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 47 cupluri mamă-copil (din 
care 18 mame minore), 18 copii însoţitori. De asemena, cf . HCJ 349/01.11.2018 în cadrul 
Centrului de Servicii Sociale Maternus  funcționează Centrul rezidential pentru gravide aflate 
in dificultate, cu o capacitate de 5 locuri, cu un numar de 3 beneficiare în perioada de 
referință 
 
În vederea asigurării coordonării metodologice SPAS, a întăririi capacităţii 
instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării 
profesioniste a cazurilor vulnerabile de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în 
cursul anului 2018 Compartimentul de Prevenire Marginalizare Socială a organizat 
următoarele activităţi: 
 

Prevenirea abandonului familial 
 

În vederea prevenirii abandonului familial au fost realizate evaluări inițiale prin vizite la 
domiciliu/în comunitate, evaluarea rețelei de rudenie/de vecinătate și identificarea 
persoanelor resursă, activități de mobilizare comunitară (analiza cazului în SCC, demersuri 
către ONG-uri pentru oferire de suport material cu scopul creșterii nive lului de trai, 
organizarea unor grupuri de suport), acordare de servicii specializate de consiliere psihologică 
și planif icare familială. 

 în anul 2018 s-au instrumentat un total de 820 cazuri/1567 copii (CPMS - 200 
cazuri/512 copii + Centrele Zonale - 620 cazuri/1055 copii); 

 7 grupuri de suport pentru un număr total de 126 beneficiari, organizate în baza 
Convențiilor de colaborare încheiate între DGASPC și Primării (Popricani, Țigănași) 
și  Școli (Schitu Duca, Țuțora, Bălțați, Lungani, Erbiceni) susținute de către specialiștii 
Centrelor Zonale; 



 

 o tabără de dezvoltare personală pentru 20 de părinți și 20 de copii 
organizată cu finanțare HHC România în județul Iași, localitatea Mogoșești Siret- 
Tabăra Muncelu; 

 4 grupuri de informare pentru eleve din Școlile Focuri, Lungani, Cozmești, Plugari 
susținute de asistentul medical de la Centrul Social de Planificare Familială;                                   

 32 familii/112 copii au beneficiat de suport financiar din partea HHC 
România prin extinderea spațiului locativ, achiziționare de animale, materiale de 
construcție, rechizite, articole de îmbrăcăminte pentru copii; 

 65 SCC-uri în cadrul cărora au fost analizate cazurile vulnerabile cu scopul 
indentificării unor soluții la nivel local în vederea prevenirii separării copilu lui de familia 
sa, responsabilizarea părinților și creșterea gradului de implicare a autorităților locale;                                 

 psihologii CPMS și Centre Zonale au realizat următoarele activități specifice: 
1. 530 consilieri psihologice; 
2. 138 evaluări psihologice; 
3. 34 PPC (plan personalizat de consiliere întocmit în conformitate cu Ghidul metodologic 

din Ordinul 289/2006 al ANPDC) pe o perioadă de minim 3 luni maxim 12 luni; 
4. 25 cazuri de asistare minor la audiere în instanță/poliție. 

 
Acordare de suport metodologic specialiștilor de la cele 6 Centre Zonale prin: 

 620 dosare supervizate de la Centrele Zonale prin verificarea corespondenţei pe 
aceste cazuri în vederea responsabilizării autorităţilor locale şi a părinţilor (adrese către 
primării + adrese către ONG-uri + adrese către alte instituţii – şcoală, dispensar 
medical, poliţ ie, starea civilă, evidenţa populaţiei, spitalul de copii, unități sanitare, alte 
DGASPC-uri sau instituții din alte județe); 

 18 ședințe de supervizare consemnate în registrul de supervizare sub forma unor 
Procese verbale, întocmirea unor adrese semnate de conducere cu aspectele 
constatate și recomandările specifice făcute fiecărui specialist de la Centru Zonal în 
vederea optimizării activității profesionale; 

 reactualizarea bilunară/periodică a CID prin consemnarea demersurilor importante 
realizate la cazuri.                                              

                      
 Acordare de suport metodologic asistenților sociali din cadrul SPAS 

 întîlniri semestriale cu asistenţii sociali din SPAS în februarie (pentru cele 19 
SPAS-uri din zona Pașcani, la sediul CSS Sadoveanu, Pașcani)  și noiembrie (pentru 
cele 21 SPAS-uri din zona Tg.Frumos); 

 41 vizite de îndrumare metodologică realizate la sediul primăriilor în  
conformitate cu HG 691/2015. 

 
 
Colaborarea cu uinităţile sanitare  
 

Tabel 8 –Evidenţa cazurilor sesizate de unităţile sanitare în anul 2018 ( total 
sesizari din care gravide minore si mame minore  

Total sesizari   
360, din care: 
Maternitatea 
Cuza Voda 

1189 

Maternitatea 
Elena Doamna 

1121 

Sp.Sf. Maria 18 
Sp.Harlau 1 
Sp.Pneumoftiologie 1 
Sp Gr Alexandrescu 
Bucuresti 

1 



 

 
 

      
 In urma sesizării unitaților 
sanitare, pentru un numar de 31 
copii s-a stabilit instituirea unei 
masuri de protecție / frecventare 
centru maternal, după cum 
urmează: 

Masura de protectie 
stabilita 

Nr .copii pentru care s-
a stabilit masura de 
protectie 

Asistenta Maternala 11 
Centrul  Maternal 5 
Centre rezidentiale  12 
Plas.familial 2 
Prot speciala alt jud. 1 
Total: 31 
 
D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care 
determină intrarea copilului în dificultate 

Tabel 9. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2012 –  2018) 

Sp Pascani 28 
Maternit. Roman 1 

Gravide minore 
Total – 107, din 
care: 
Maternitatea 
Cuza Voda 

341 

Maternitatea 
Elena Doamna 

565 

Sf. Maria  
Infectioase  
Sp.Recuperare  
Sp.Mun. 
Radauti 

 

Sp.Pascani 1 
Maternit. 
Roman 

 

Mame minore 
Total – 180, din care: 
Maternitatea 
Cuza Voda 

1116 

Maternitatea 
Elena Doamna 

448 

Sf. Maria  
Infectioase  
Sp.Recuperare  
Sp.Mun.Harlau 1 
Pascani 14 
Maternit. 
Roman 

1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017    2018 Tip de 
abuz 

ca
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ri
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ca
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ri
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ri
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ii
 

ca
zu

ri
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zu
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Fizic  66 11
4 

89 14
0 

61 99 78 12
9 

86 13
4 

76 107 44 72 

Neglijenţă  14
7 

28
1 

16
7 

40
1 

12
1 

28
7 

10
1 

20
7 

15
1 

36
4 

18
0 

344 226 34
6 

Sexual 66 68 11
1 

11
4 

78 83 79 86 10
6 

12
1 

91 91 123 14
2 

Psihic 48 76 61 76 34 42 31 45 29 44 43 74 88 13
4 

Trafic  24 25 31 33 34 42 28 44 28 39 18 20 15 19 
Lipsire de 
supravegher
e 

10 16 13 15 18 26 15 18 20 34 16 22 4 13 

Exploatare 
prin muncă 

17 31 18 28 13 21 12 25 25 62 5 8 3 12 

Audiere 
minori/ 
Informare 
instanta 

22 23 14 18 9 10 26 38 12 16 3 4 3 3 

Abandon 18 18 8 8 4 4 5 5 6 6 10 13 4 7 
Violenţă   6 13 19 52 12 39 8 26 7 15 5 12 



 

 
În perioada de referinţă au fost sesizate  517 cazuri în care 762 de copii au suferit diferite 
forme de abuz. Pentru 139 dintre aceştia, s-a impus măsura scoaterii din familie, după cum 
urmează: în centre de plasament – 64 copii, în asistenţă maternală 64 copii, în  plasament 
familial 11 copii, instituire tutelă- 1 copil. Menționăm că pentru 5 dintre acești copii, în urma 
evaluărilor realizate după instituirea măsurilor de plasament în regim de urgență, s-a dispus 
reintegrare în familie. De asemena, pentru o minora însărcinată, victimă a abuzului, s-a 
dispus admiterea în Centrul Maternal. 
  
Cf  HCJ 349/01.11.2018, în structura DGAPC Iași functionează Centrul de Servicii Sociale în 
regim de Urgență care are în componență : 

• Centrul de primire în regim de urgență Iași – cu un numar de  171 beneficiari în  
cursul anului 2018 

• Centrul rezidențial  Sf Mina pentru copii victime trafic - cu un numar de  5 
beneficiari în cursul anului 2018 

• Adapost de zi și de noapte pentru copii strazii  -cu un numar de 210 beneficiari 
în anul 2018 
 

E. Serviciul de Evaluare Complexa  a Copilului 
Serviciul de Evaluare Complexă a avut printre principalele atribuţii identificarea, evaluarea şi 
monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare 
socio-şcolară; verif icarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilulu i într-un grad de 
handicap.   
 

Tabel 10. Copiii cu nevoi speciale cu certificat de încadrare într-o categorie 
de handicap, pe grade de handicap în vigoare la 31 decembrie 2018 

Grad de handicap Copii cu certificat de 
încadrare intr-o 
categorie de handicap 

Gr. I 
Grav 

Gr.II Acc. Gr.III Mediu Gr. IV Uşor 

3138 2042 401 623 72 

 
 
Figura 5. Distribuţia copiilor în funcţie de gradul de handicap 

 
F. Comisia pentru Protecţia Copilului 

domestică 
Tulb.de 
comp 

  4 9 13 15 6 7 7 9 0 0 2 2 

Total 
cazuri 

41
8 

65
2 

52
2 

85
5 

40
4 

68
1 

39
3 

64
3 

47
8 

85
5 

44
9 

69
8 

51
7 

76
2 



 

In peioada 01.01.2018 – 31.12.2018, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis 622 hotărâri 
privind măsurile de protecţie specială ale copilulu i şi 2653 hotărâri privind încadrarea 
copilului în grad de handicap. 

 
Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu handicap/persoane 
adulte în dificultate 
 
A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate 
 

În cadrul Serviciu lui de Asistenţă Socială Persoane Adulte în Dificultate au fost soluţionate 
în perioada 1.01.2018-31.12.2018 un nr. de 373 adrese din care 173 adrese către institutii și 
200 adrese către persoane adulte în dificultate (persoane vârstnice: 23; persoane cu 
dizabilităti 177 ). De asemenea specialiştii din cadrul serviciulu i au efectuat 35 de deplasări în 
teren  (vizite centre si solutionare cazuri) si au efectuat un număr de 295 referate de 
situatie. Au fost  întocmite și transmise către centrele rezidențiale destinate persoanelor 
adulte un număr de 69  adrese și notificări către beneficiari.  

S-au redactat un număr de 126 de decizii de admitere/sistare pentru persoane adulte cu 
dizabilităti şi au fost întocmite un număr de 288 dispoziţii admitere/transfer/sistare servicii 
pentru persoane adulte cu dizabilităti, persoane vârstnice și victime ale violenței domestice. 

În ceea ce privește serviciile sociale din structura departamentului persoane adulte în 
dificultate, fluctuația beneficiarilor în perioada raportată a fost:  
 
1. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău 
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău asigură servicii de 
îngrijire și asistență pentru 240 persoane adulte cu dizabilități. Beneficiari existenţi la 
începutul anului 2018: 239 și la data de 31 decembrie 2018: 238 beneficiari  
2. Centrul de Îngrijire și Asistență Hîrlău cu o capacitate de 50 de locuri asigură servicii 
de îngrijire si asistență pentru persoana adultă cu dizabilități. La data de 01.01.2018 erau 50 
beneficiari și la 31 decembrie 2018 un număr de 48 beneficiari. 
3. Centrul de Pregătire pentru o Viață Independență Revis asigură în regim rezidențial 
servicii pentru 27 de persoane adulte cu dizabilități. La 30.06.2018 erau un număr de 26 
beneficiari. De asemenea în cadrul  brutăriei sunt angajate 17 persoane cu dizabilități 
fiind produse aproximativ 360 pâini/ zi pentru toate centrele rezidentiale din Hîrlău. La data 
de 31.12.2018 erau 27 de beneficiari. 
4. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupatională Popricani  are o capacitate de 42 
de beneficiari. La începutul anului 2018 acest centru și-a reluat activitatea, ocrotind  la data 
de 31.12.2018 39 de beneficiari. 
5. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică  Cozmesti cu o capacitate 
de 70 locuri asigură servicii de găzduire, îngrijire, hrană, asistentă socială si medicală, terapie 
ocupatională, reprezentare si sprijin. La data de 01.01.2018 erau 70 beneficiari, iar la data 
de 31.12.2018  sunt 49  beneficiari.  
6. Centrul de Servicii Sociale de Îngrijire și Asistență pentru Victime. În cadrul 
acestui centru functionează două servicii: Centrul de Primire în Regim de Urgență a 
Victemelor Violenței în Familie și Centrul de Asistentă si Protectie a Victimelor 
Traficului de Persoane.  
În această perioadă în cadrul Centrului de Servicii Sociale de Îngrijire și Asistență 
pentru Victime s-au desfăşurat următoarele activităţi: evaluarea periodică a situaţiei socio-
psihologice, medicale şi jurid ice a beneficiarelor adăpostului şi acordarea servic iilor de 
specialitate în funcţie de particularităţile cazului (consiliere psihologică, asistenţă socială,  
consiliere informaţională, vocaţională, suportivă facilitarea accesului la servicii medicale, 
consultanţă juridică etc.), elaborarea şi implementarea programelor specializate de intervenţie 
socio-psihologică şi jurid ică pentru beneficiare.  
Menţionăm faptul că la începutul anului 2018 erau în centru un număr de 6 de femei victime 
ale violenţei domestice şi 18 de copii. La data de 31.12.2018 erau în centru un număr de 



 

5 de femei victime ale vio lenţei domestice şi 6 de copii. În anul 2018 au beneficiat de 
serviciile centrului un număr de 51 de femei și 104 copii. 
7. Centrul de Servicii Sociale Mircești include Centrul Rezidential pentru Persoane 
Vârstnice Mircesti cu o capacitate de 14 de locuri și Centrul de Îngrijire și 
Asistență Mircești cu o capacitate de 36 de locuri. Centrul Rezidential pentru 
Persoane Vârstnice Mircesti asigură în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de 
găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de 
ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială pentru persoanele vârstnice 
aflate în dificultate.  
La data de 01.01.2018 C.Î.A Mircești centrul găzduia un număr de 31 beneficiari, iar la data 
de 31.12.2018 în centru erau un număr de 36 beneficiari. 
 Centrul pentru Persoane Vîrstnice Mircești găzduia la data de 01.01.2018 un număr de 13 
beneficiari, iar la data de 31.12.2018 în cetru erau ocrotiți 11 beneficiari. 
 8. Centrul de Servicii Sociale Galata este compus din 2 unități: Centrul de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică Galata și Centrul de Zi Galata. 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galata  asigură servicii 
pentru 50 de beneficiari cu dizabilitati neuropsihice care nu pot fi îngrijiț i decât în mediu 
rezidențial, respectiv: cazare și masa, menaj și igiena personala, asistenta medicala, 
psihoterapie, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, recuperare prin terapii 
complementare (kinetoterapie, meloterapie, masaj), ergoterapie in atelierele ocupationale, 
activitati de recreere si socializare, activitati de relaxare si gradinarit. La începutul anului 2018 
se aflau în centru 50 beneficiari și la data de 31.12.2018 erau găzduiți 50 beneficiari. 

Centrul de Zi Galata cu o capacitate de 35 de locuri, este un serviciu de tip 
centru de zi care acordă: servicii de recuperare psiho-socială individuală ce au ca finalitate 
dezvoltarea autonomiei personale şi sociale a beneficiarului; servicii de supraveghere si 
menţinere a sanătăţii pe baza programului individual de intervenţie; servicii de suport: 
asigurarea transportului beneficiarilor, a mesei (gustare şi prânz) şi a îngrijirii personale. 
La începutul anului 2018 frecventau centrul de zi un număr de 24 beneficiari iar la data de 
31.12.2018 frecventau centrul un număr de 32 de beneficiari. 
9. Centrul de Servicii Sociale Budăi include Centrul de Îngrijire și Asistență, Centrul 
de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap și Locuința Protejată 
Podu-Iloaiei. 

Centrul de Îngrijire si Asistentă are cu o capacitate de 48 beneficiari, la 
01.01.2018 erau 47 beneficiari si la data de 31.12.2018, 48 de beneficiari.  
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Budăi cu o 
capacitate de 42 locuri, la începutul anului 2018 erau 42 beneficiari iar la data de 
31.12.2018 sunt internati un număr de 39 beneficiari . 
Locuințele Protejate Podu-Iloaiei au o capacitate de 6 locuri, la începutul anului 2018 
erau 4 beneficiari iar la data de 31.12.2018 sunt internati un număr de 6 beneficiari. 
10. Centrul de Servicii Sociale  Gulliver Iasi include Centrul de Îngrijire și Asistență, 
Locuința Protejată Tătărași și Locuința Protejată Dacia și Locuinţele Protejate 
Galata. 
Centrul de Îngrijire si Asistentă cu o capacitate de 26 beneficiari, la data de 01.01.2018 
erau 19 beneficiari iar în data de 31.12.2018 erau 26 beneficiari.  
În cadrul Locuinței Protejate Dacia, cu o capacitate de 6 locuri,  la 01.01.2018 erau 4 
beneficiari iar la data de 31.12.2018 se aflau 6 beneficiari.   
În cadrul Locuinței Protejate Tătărasi, cu o capacitate de 2 locuri  nu era  ocupată la 
începutul anului 2018 iar la data de 31.12.2018 erau 2 beneficiari.  
Locuinţele Protejate Galata, cu o capacitate de 24 de locuri aveau la începutul anului 
2018 un număr de 24 beneficiari iar la 31.12.2018 se afla un număr de 21 beneficiari. 

 



 

Tabel 11. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 
Nr. 
Crt 

Denumire centru de tip 
rezidential 

Nr. 
benef
. 
2012 

Nr. 
benef
. 
2013 

Nr. 
benef
. 
2014 

Nr. 
benef. 
2015 

Nr. 
benef. 
2016 

Nr. 
benef. 
2017 

Nr. 
benef. 
2018 

1 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare 
Neuropsihiatrică Hârlău 

279 264 226 235 242 240 238 

2 Centrul de îngrijire și 
Asistență Hârlău 

49 50 50 47 49 49 48 

3 Centrul de integrare prin 
terapie ocupaţională 
Popricani 

41 40 42 40 0 0 39 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare 
Neuropsihiatrică Cozmeşti 

59 71 71 54 67 71 49 

LP 12 12 12 12 11 13 13 5 
6 

Centrul de 
pregătire 
pentru o 
viață 
independentă 
REVS  

LP 12 12 12 13 14 13 14 

6 Centrul de Servicii Sociale 
Galata-Centrul de 
Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică  

50 50 50 50 50 51 50 

LP Dacia  5 5 6 4 4 6 
LP Tatarasi    2 2 0 2 
LPGalata 
(4) 

   20 23 24 21 

7 Centrul de 
Servicii 
Sociale 
Gulliver Iași 

Centrul de 
Îngrijire și 
Asistență 
Gulliver 

   23 22 20 26 

Centrul de 
ingrijire și 
Asitență 
Budai 

  43 45 43 47 48 

Centrul de 
Recuperare 
și 
Reabilitare 
pt 
persoane 
cu 
Handicap 

   32 43 42 39 

8 
 
1 

Centrul de 
Servicii 
Sociale Budai 

LP Podu 
Iloaiei 

   3 5 4 6 

9 Centrul de 
Servicii 
Sociale 
Mircesti  

Centrul de 
Îngrijire și 
Asisteță 
Mircești 

     31 36 

 Total 500 499 511 582 575 609 635 
 



 

 
Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap 
Specialiştii serviciulu i au întocmit  până in perioada ianuarie – decembrie 2018 un număr 
de 10.212 rapoarte de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad şi tip de 
handicap, întocmind şi Programul individual de recuperare şi integrare socială. De asemenea, 
specialiştii servic iului  au soluţionat 411 petiţii şi referate, dintre care un număr de 
aproximativ 90 contestatii la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap (2017-2018). 
Au fost întocmite – 10212  rapoarte de evaluare complexă, cu următoarele propuneri de 
încadrare în grad şi tip de handicap: 

- Grav – 623 
- Grav cu ap – 2097 
- Accentuat – 3982 
- Accentuat/grav – 298 
- Accentuat/mediu – 323 
- Mediu – 1442 
- Mediu/uşor – 101 
- Uşor – 219 
- Decese(înainte de evaluare) – 30 
- Pentru Legea 263(pensionare) – 7 
- Propuneri neîncadrare – 784 
- Neprezentaţi – 22 
- În lucru - 284 

     
Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap 
Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestaţii asigură acordarea dreptului la asistenţă 
socială sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de 
legislaţia în vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare. 
Serviciul Persoane  Adulte cu Handicap  are în evidenţă persoane adulte din judeţul Iaşi cu 
Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de către Comisia de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi  şi copiii neinstituţionalizaţi care au Certificate de 
încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilulu i Iaşi .  
 
La data de 31.12.2018, în evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap se afla un număr 
de 26.934 persoane cu handicap cu domiciliu l/resedinta în judeţul Iaşi, neinstituţionalizate. 
(26.934, din care 2.885 copii şi 24.049 adulţi) 

 
Tabel 12. Structura  persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae, 

beneficiare de prestaţii, pe tipuri de handicap 
Tipuri de handicap 
 

Total 

� Fizic 5926 
� Somatic 5179 
� Auditiv  995 
� Vizual 3127 
� Mental 6421 
� Psihic 2480 
� Asociat 2566 
� HIV/SIDA 204 
� Boli rare 34 
� Surdocecitate 2 

Total 26934 
 



 

Tabel 13. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, 
beneficiare de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2016 – 2018 

Total Gr.I Grav Gr. II Accentuat Gr. III Mediu Nr. 
Pers. 
Handic
ap 2

0
1

6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

Copii 267
1 

272
4 

2885 151
1 

1736 1845 463 293 387 691 627 577 

Adulti 324
26 

235
88 

2404
9 

794
4 

8308 8835 1157
6 

1152
0 

1178
2 

334
4 

327
1 

298
2 

Total 260
97 

263
12 

269
34 

94
55 

100
44 

106
80 

120
39 

118
13 

121
69 

40
35 

38
98 

35
59 

*la numarul total de persoane cu handicap neinstitutionalizate in anul 2018 se adauga 
526 persoane incadrate in gradul IV usor ( 450 adulti si 76 copii) 

 
Figura 6. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare 

de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2012 – 2018   

 
Figura 6. Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în grad 

de handicap, beneficiare de prestaţii, în perioada 2012-2018 
Ponderea persoanelor cu handicap din judeţ în totalul populaţiei judeţului 

Iaşi este de 2,85%. Procentul se situează sub cel la nivel regional (ponderea 
medie la nivelul regiunii Nord –Est  fiind de 3,02%) şi  sub  valoarea la nivel 
naţional (de 3,56%).  
(sursa : Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul III 
2017 - http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/2018/Dizab_III_2018.pdf) 
 

Tabel 14. Situatie comparativă pe judeţele din regiunea NORD-EST a 
numărului de persoane adulte cu handicap 
 

NNr
. 
Crt. 

Judeţ/ 
Regiune 

Total adulti 
neinstitutio
nalizati 

Total adulti 
institutional
izati 

Total 
gener
al 

Rat
a* 
% 

 
NORD-
EST 117.706 3822 

121.5
28 

3,0
9 

        

1 BACAU 19.154 745 
19.89
9 

2,6
7 

2 BOTOSA 13.714 398 14.11 3,1



 

NI 2 0 

3 IASI 26.686 632 
27.31
8 

2,9
4 

4 NEAMT 18.637 688 
19.32
5 

3,3
6 

5 
SUCEAV
A 21.952 866 

22.81
8 

3,0
5 

6 VASLUI 17.563 493 
18.05
6 

3,7
2 

 
B. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap   
 

1. Număr documente în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 :  
 

3171 documente, după cum urmează : 
- adeverințe : 337 ; 
- adrese : 346 ; 
- cereri : 1494 ; 
- documentații roviniete / roviniete eliberate : 796 ; 
- referate : 148 ; 
- solicitări pentru dobândă subvenționată : 14 ; 
- solicitări card european pentru dizabilitate / carduri eliberate : 24 
- alte documente : 12 

  
2. Număr bilete pentru transportul interurban, eliberate în anul 2018 : 113.335, unui 

număr de 10.246 de persoane cu handicap,  din care : 
a. AUTO  =  77.522 (pt. 7.759 beneficiari) ; 
b. CFR   =   35.813 (pt. 5.131 beneficiari). 

Mențiune : numărul total al beneficiarilor este diferit deoarece unora dintre 
acestia li s-au eliberat ambele tipuri de bilete. 

 
3. Număr total de dispoziții emise : 11265 (2439 pentru minori, 8826 pentru adulți), din 

care:   
� pentru dosarele noi : 2773 dispoziții (512 pentru minori, 2261 

pentru adulți) ; 
� de prelungire, suspendare, modificare  : 8492 dispoziții 

(1927 pentru minori, 6565 pentru adulți); 
 

4. Număr de legitimații pentru transportul urban, eliberate : 4788. 
 
IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării 
proiectelor  
 
A Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iasi Promotor de Proiect  

1.Titlul proiectului: “Închiderea Centrului Rezidențial ”Bogdana” Bogdănești, 
județul Iași” cod SMIS 121042 

Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: in implementare (constructie 4 case de tip familial si reabilitare 1 centru 
de zi) Perioada de implementare: 2017 – 2020 
Sursa de finantare: Programul Operational Regional2014-20 /8/8.1/8.3/OperatiuneaC/1,Grup 
vulnerabil: copii 
Buget: 5.497.998,71 lei (4.430.274,00 lei finantare nerambursabila si 90.413 cofinantare 
beneficiar) 
 



 

2. Titlul proiectului: “Program destinat copiilor din sistemul de protecţie al DGASPC 
Iaşi” 
Proiect in structura căruia intră 3 componente: 
                - Proiect de prevenire a instituţionalizării copilului 
                - Proiect de reintegrare a copiilor instituţionalizaţi, în familii 
naturale/extinse 
     - Proiect de integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecţie 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: in implementare 
Perioada de implementare: 2014 – 2018 
Sursa de finantare:  Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC), care 
acordă sprijin material şi financiar, ori de câte ori este nevoie, familiilor, în 
vederea atingerii obiectivelor proiectului. 
Suma cheltuita in 2016- 36.564 lei; in 2017- 265.528  lei; in 2018- 408.952 lei 
 
3. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf Spiridon din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale Targu Frumos prin infiintarea a 4 case de tip 
familial si sprijin irea alternativelor familiale” 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: in implementare (2 case au fost date spre folosinta,2 din ele vor fi 
finalizate in 2019) 
Perioada de implementare: 2015 – 2019 
Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 
Buget alocat: 720.000 euro. 
 
4. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de 
Plasament Ion Holban prin infiintarea a 4 case de tip familial si sprijinirea 
alternativelor familiale” 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi ; 
Stadiul proiectului: in implementare 
Perioada de implementare: 2016 – 2020 
Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 
 
5. Titlul proiectului „Program de sprijin emoţional Sandwork Expresiv destinat 
copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie”.  
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: in implementare 2019 
Sursa de finantare: Asociaţia SOL MENTIS Bucureşti 
 
6. Titlul proiectului : “Tineri pentru România 2018” 
Promotor Proiect: DGASPC Iasi pentru Complexul de Servicii Comunitare Bogdana 
Parteneri: Primaria comunei Horlesti si cu Scoala Horlesti- structura Bogdanesti. 
Sursa de finantare: Program anual asigurat de Asociația belgiană “Jeunes en Roumanie“ 
derulat în colaborare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia 
Comunelor din România..  
 
B.  Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iași partener 
1. Titlul proiectului: „TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”  
Cod SMIS 127169 
Promotor Proiect:  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție 
Parteneri: DGASPC Iasi ( alaturi de cele 47 de DGASPC-uri din tara) 
Stadiul proiectului: : in implementare, demarat in noiembrie 2018 
Perioada de implementare: 2018 – 2023 



 

Sursa de finantare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020; 
POCU/480/4/19/19/Operațiunea compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și 
t ineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.  
Buget alocat DGASPC Iasi: 154.895.129, 77 lei 
 
2. Titlul proiectului: „CHARME” (acronim pentru Cultură, Handicap, Artă, Rencontres 
(întâlniri) și Mobilitate Europeană), 
Promotor Proiect: Asociatia Caminante, Franta  
Parteneri: DGASPC Iasi (alături de alți 5 parteneri, din alte 4 țări – Belgia, Croația, Franta și 
Italia).  
Stadiul proiectului: : in implementare,  
Perioada de implementare: 01.10.2018 – 31.08.2020 
Sursa de finantare: Erasmus +, acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice – Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici, 
Buget alocat DGASPC Iasi: 37.849 eur 
 
C.  Proiecte aflate in faza de precontractare a finanțării 
 
1. Titlul proiectului: ”Dezinstitutionalizare si integrare comunitara” (DIC) 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: pregatirea semnarii conventiei de finantare ( data estimata ianuarie 
2019) 
Operator de program: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati; 
Sursa de finantare : Program de Interes National „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 
Buget: 2.000.709 lei (Finanţare nerambursabilă 1.800.609 lei si cofinanţarea solicitantului: 
200.100 lei) 
 
2. Titlul proiectului: ” Restructurare şi inovare pentru o comunitate integrativă” 
(RICI) 
Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 
Stadiul proiectului: pregatirea semnarii conventiei de finantare ( data estimata ianuarie 
2019) 
Operator de program: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati; 
Sursa de finantare: Program de Interes National „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre 
de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 
Buget: 2.552.622 lei (finanţare nerambursabilă: 2.297.322 lei si cofinanţare: 255.300 lei) 
 
D. Pregatire  proiecte  pentru depunere spre finanțare în 2019 
1.Titlul proiectului: VENUS ”Impreună pentru o viață în siguranță” 
Promotor Proiect:  Ministerul Muncii și Justiț iei Sociale prin Agenția Națională pentru Egalitate 
de Șanse între Femei și Bărbați 
Parteneri: DGASPC Iasi (alături de cele 47 de DGASPC-uri din tara).  
Stadiul proiectului: pregatire pentru depunere spre finantare,  
Sursa de finantare: Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 
4.4, 
Buget alocat DGASPC Iasi: 1.137.171,60 lei, iar co-finanțarea este în valoare de 
22.743,43 lei.  



 

 
Avand in vedere Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea 
infrastructurii de sănatate și sociale”, Obiectiv specific 8.3.”Creșterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale”, P.O.R./8/8.1/8.3/Operatiunea C/1, Grup vulnerabil: copii  s-au facut 
demersuri pentru pregatirea depunerii spre finantare a urmatoarelor proiecte: 
 “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iași” 
“Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian Pașcani, judeţul Iaşi” 
“Închiderea Centrului rezidenţial Bucium, judeţul Iaşi” 
Stadiu:  in lucru documentatiile tehnice si  Planurile de inchidere a centrelor . 
 
E.  Contribuție la elaborarea  unor documente programatice 
� Stabilirea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilulu i si in  

conformitate cu obiectivele Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 
Prioritatilor de intervenție in domeniul protecției copilului 2017-2018; 
� Elaborarea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilulu i si a 

persoanelor cu dizabilitati a Planului de actiuni al DGASPC Iasi 2018 in vederea 
atingerii obiectivelor Planului de Guvernare 2017-2020; 
� Participare la workshopuri şi sesiuni de consultare pentru accesarea fondurilor europene 

prin programele operaţionale 2014-2020 
 
F. Colaborarea interinstituţională 
DGASPC a colaborat in anul 2018 atât cu institutii publice cât şi cu ONG-uri, fundaţii, asociaţii 
ce activează pe raza judeţului. 

In evidenta DGASPC sunt  73  de conventii de colaborare active dintre care: 
- 43 semnate in anii anteriori si  
- 30 de conventii incheiate de la inceputul anului 2018. 

 Dupa entitatea partenera, la nivelul anulu i in curs s-au incheiat: 
       - 19 conventii de colaborare cu ONG-uri 
       - 11 conventii de colaborare cu institutii publice 
 
DGASPC Iaşi promovează colaborarea între instituţii, organizaţii nonguvernamentale, 
profesionişti şi beneficiari, sprijină realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente. 
Acordurile de parteneriat încheiate de DGASPC s-au concretizat în îmbunătăţirea comunicării 
şi interacţiunii inter-instituţionale, precum şi in actiuni pentru extinderea reţelei de servicii cu 
tipuri de servicii sociale complementare şi necesare.  
 
Activitatea Centrului de formare profesională al DGASPC Iași 

In perioada ianuarie - decembrie 2018, echipa Centrului/Compartimentului de Formare 
Profesionala din cadrul Serviciu lui Resurse Umane si Formare Profesionala al D.G.A.S.P.C. 
Iasi, a organizat si sustinut 21 sesiuni de formare profesionala in itiala si continua pentru un 
numar de 287 persoane din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi, dintre care 1 nou angajat in serviciile 
de tip rezidential pentru adulti, 34 asistenti maternali (20 initiati si 14 
perfectionati),17 voluntari (initiati) si 235 perfectionati (177 SR copii si 58 SR 
adulti) si 250 pedagogi de recuperare(112 certificati A.N.C. si 138 in curs de 
formare). 

 
INITIERE PERFECTIONARE  

Ianuarie-Decembrie 2018 
ADM SP ADM SP TOTAL 

SR COPII 0 0 0 177 177 

SR ADULTI 0 1 6 52 59 

VOLUNTARI 0 17 0 0 17 



 

AMP 0 20 0 14 34 

Pedagog de recuperare 0 0 80 170 250 
TOTAL 38 499 537 

 
 

Formare Profesionala C.F.P. Ianuarie-Decembrie 2018 
Personal format Nr. persoane formate 
Angajati S.R. - Copii 177 
Angajati S.R. - Adulti 59 
AMP -  Asistenti maternali 34 
Voluntari 17 
Pedagogi de recuperare certificati 112 
Pedagogi de recuperare in curs de 
formare 

138 

Perfectionari lunare 1340 
TOTAL 1877 

 
Cursuri de initiere 

- In perioada 22-23 ianuarie 2018, 04-05 martie 2018,25-27 iulie 2018 si 25-26 
octombrie 2018 s-au desfasurat la sediul Centrului de Formare Profesionala, patru sesiuni 
de formare profesionala initiala pentru un total de 17 voluntari. 

- In perioada 08-10 mai 2018 s-a desfasurat la sediul Centrului de Formare 
Profesionala, o sesiune de cursuri de formare initiala pentru un total de 1 nou angajat 
din cadrul sistemului rezidential pentrupersoane adulte aflate in dificultate (1 cu functie de 
specialitate). 

- In perioada 05-18 decembrie 2018 s-a desfasurat la sediul 
Centrului/Compartimentului de Formare Profesionala o sesiune de formare profesionala 
initiala pentru un total de 20 de potentiali asistenti maternali. 

 
Cursuri de specializare acreditate A.N.C. pentru ocupatia de Pedagog de 
Recuperare 



 

 
- In perioada ianuarie-iunie 2018, au participat 250 de persoanecursuri de 

specializare pentru ocupatia de Pedagog de Recuperare acreditate A.N.C., organizate in  
- parteneriat cu Fundatia Hope and Homes for Children, din care un numar de 112 

persoane au participat la examenul de absolvire a cursurilor. 
Cursuri de perfectionare 
 

- In perioada 28-29 martie 2018, au participat 25 de persoanela cursul de formare 
continua„Standarde minime de calitate in cadrul centrelor de tip rezidential pentru 
adulti” (7 cu functii administrative: 3 ingrijitor, 1 muncitor, 1 administrator, 1 paznic, 1 
spalatoreasa si 18 cu functii de specialitate: 2 asistenti medicali, 15 infirmieri, 1 pedagog de 
recuperare), organizat si desfasurat la sediul Centrului de Servicii Sociale Mircesti. 

- In perioada 26-27 aprilie 2018, au participat 33 de persoanela cursul de formare 
continua „Standarde minime de calitate in cadrul centrelor de tip rezidential pentru 
adulti” ( 33 cu functii de specialitate: 4 asistenti medicali, 1 asistent social, 28 infirmieri), 
organizat si desfasurat la sediul Centrului de Pregatire pentru o viata independenta REVIS 
pentru angajati ai CRRN Harlau. 

- In perioada 02-04 mai 2018, au participat 21 de persoanela cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentrucopii t ipici (15 educatori) si din 
O.P.A.(1 asistent medico-social si 5 pedagogi). 

- In perioada 15-17 mai 2018, au participat 19 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor dincentrele de tip rezidential pentrucopii t ipici. 

- In perioada 21-23 mai 2018, au participat 15 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentrucopii t ipici. 

- In perioada 09-11 octombrie 2018, au participat 32 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentrucopii cu nevoi speciale. 

- In perioada 16-18 octombrie 2018, au participat 33 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentru copii cu nevoi speciale. 

- In perioada 22-24 octombrie 2018, au participat 30 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentru copii cu nevoi speciale. 

- In perioada 06-08 noiembrie 2018, au participat 9 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentru copii cu nevoi speciale. 

- In perioada 13-15 noiembrie 2018, au participat 18 persoane la cursul de formare 
continua a educatorilor din centrele de tip rezidential pentru copii cu nevoi speciale. 
 
5. Secretariatul Comisiei de control intern/managerial   
În anul 2018 la nivelul sistemului de control intern/managerial existent în cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași s-a continuat aplicarea prevederilor 
Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice, prin avizarea de proceduri, întocmirea 
Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern 
managerial și a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, aceste 
din urmă două documente fiind predate ordonatorului principal de credite, Consiliu l Județean 
Iași, respectând termenele prevăzute de lege. 
Începând cu luna mai 2018, O.S.G.G. nr. 400/2015 a fost abrogat, în urma publicării în  
Monitorul Oficial al României a Ordinulu i nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice. În ședințele organizate de către Comisia de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului 
de control intern/managerial după această dată a fost prelucrat ordinul și s-au propus o serie 
de modificări, atât asupra structurii Comisiei,  cât și asupra procedurilor de lucru, pentru a se 
respecta prevederile legale în vigoare. 
Pe parcursul anului 2018 Comisia responsabilă cu monitorizarea, coordonarea si îndrumarea 
metodologică a implementării si/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial s-a 
întrunit în cadrul a 9 (nouă) ședințe de lucru, unde: 



 

• s-au vizat propunerile de întocmire a procedurilor operaționale/de sistem; 
• s-au avizat o serie de proceduri operaționale/de sistem; 
• s-a avizat programul de dezvoltare, care a fost mai apoi transmis Consiliu lui 

Județean Iași; 
• s-au propus soluții pentru îmbunățirea activității Comisiei; 

 
6. Întocmirea situațiilor statistice privind personalul  din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași 

Situațiile trimestriale sunt transmise de Serviciul Resurse Umane către 
Compartimentul Monitorizare, Analiza Statistică, Indicatori Asistență Socială,  
Incluziune Socială și către Serviciul Persoane Adulte Cu Handicap și conțin 
informații despre personalul normat, personalul angajat sau personalul de sex 
feminin existent la finalu l f iecărui trimestru al anulu i, în cadrul diferitelor 
structuri din subordinea D.G.A.S.P.C. Iași (centre adulți, centre copii, aparat 
propriu). La aceste situații se adaugă diferite solic itări d in partea autorităților cu 
privire la datele de personal (date împărțite pe diferite criterii, precum: categorii 
de vârstă, atribuții, studii etc.) 
De asemenea, au fost transmise situațiile statistice solicitate de către Direcția 
Județeană de Statistică, ANAF și Ministerul Muncii și Justiț iei sociale (I3, M500 și 
L153). 

 
7. Gestionarea dosarelor de licențiere pentru serviciile sociale 
Serviciul Resurse Umane colaborează cu șefii centrelor din subordinea instituției și cu 
serviciile S.M.C./ S.P.A.D. (servicii coordonatoare metodologic ale centrelor de servicii sociale) 
în vederea obținerii licențelor provizorii de funcționare a serviciilor sociale prin oferirea de 
consultanță, centralizare și evidență a dosarelor de licențiere și menținerea legăturii cu 
reprezentanții Ministerului muncii și justiț iei sociale din cele două departamente ANPCA și 
ANPD. Procesul s-a desfășurat pe tot parcursul anului 2018, în sensul completării dosarelor cu 
documentele necesare și redepunerea dosarelor pentru care s-a retras documentația 
transmisă către autoritățile competente. 
 
Obiective propuse pentru 2019 

1. Continuarea reformei instituţiilor de protecţie rezidenţială  de tip vechi prin tranziția de 
la protecția în sistem rezidențial la cea în case de tip familial a copiilor ocrotiți în  
Centrul de Plasament Tg Frumos și în Centrul de Plasament Ion  Holban, cu sprijinul 
Fundației Hope and Homes for Children Romania 

2. Pregatirea cererilor de finanțare pentru închiderea CP CA Rosetti, CP Bucium 
și CP Sf Stelian, prin intermediul POR 2014-2020/8/8.1/8.3 Operaţiunea C "grup 
vulnerabil: copii” 

3. Pregatirea documentelor pentru semnarea Contractului de finanțare  
proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament ”Bogdana” Bogdănești, prin 
finanțare POR 2014-2020/8/8.1/8.3 Operaţiunea C "grup vulnerabil: copii” 

4. Colaborare echipă specialiști proiecte în vederea scrierii și depunerii de 
proiecte pentru accesare finanțare POR,  în vederea continuarii procesului 
de restructurare a CRRN Hîrlău,prin crearea unor noi servicii: Centru de zi si 
locuințe protejate 

5. Pregătirea cererii de finanțare a unui proiect ce vizează restructurarea 
Complexului de Reabilitare și Recuperare Neuromotorie Hârlau prin 
intermediul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip 
centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 

6. Elaborare Strategiei de Restructurare a CRRN Hârlau  
7. Scaderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi 

reducerea numarului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie 



 

specială,  prin:   integrarea / reintegrarea în familie,  reintegrarea socio-
profesionala, adoptia 

8. Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor  si cresterea 
nivelului de perfectionare a personalului SMC inclusiv prin organizarea 
intalnirilor regionale de perfectionare a AMP si grupuri de suport pentru 
acestia 

9. Organizarea in parteneriat cu ONG si alte institutii unor sesiuni zonale de 
informare a copiilor si tinerilor din sistemul de protectie cu privire la diverse 
teme in scopul prevenirii situatiilor ce le pot pericilita integritatea, 
sanatatea si securitatea (consecintele consumului de alcool, tutun, droguri, 
trafic de persoane, riscul abandonului scolar, casatoria timpurie etc.). 

10. Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre voluntarii DGASPC - realizarea 
unor interviuri de selecţie  e  voluntarilor pentru eficientizarea  şi orientarea 
voluntarilor potriviţi în funcţie de priorităţi. Este nevoie de voluntari care să lucreze unu 
la unu cu beneficiarii cu nevoi speciale sau tulburari de comportament cât şi voluntari 
care vor lucra cu grupe de beneficiari la meditaţie, efectuarea temelor şi activităţi de 
dezvoltare personală,respectiv pregătirea diferitelor evenimente din viaţă. Voluntarii 
care vor activa în cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C Iaşi vor sprijin i activ 
desfăşurarea activitatilor în cadrul servic iilor Direcţiei în funcţie de opţiunile lor. 

11. Continuarea recrutarii, formarii si monitorizarii  voluntarilor activi. Ca şi 
strategie de îmbunătăţire  a metodologiei de lucru cu voluntarii activi şi cei din ONG-uri 
se are în vedere organizarea unei sesiuni de lucru la care vor fi invitaţi coordonatorii de 
voluntari din cadrul D.G.A.S.P.C Iaşi şi coordonatorii de voluntari din cadrul centrelor 
de servicii scoiale, la Centrul de formare profesională Galata, iar ulterior o sesiune de 
formare a voluntarilor activi (14 ore), sesiune la care vor participa şi coordonatorii de 
voluntari. Aceste sesiuni au rolu l de a ajuta voluntarii la început de drum şi de a trasa 
direcţia în care trebuie să se îndrepte. Formarea voluntarilor activi la n ivelul 
D.G.A.S.P.C constituie o resursă utilă atat pentru institutie  cat  si pentru voluntari. 

12. Continuarea recrutarii, formarii si monitorizarii AMP  . Ca si masura, 
propunem ca la atestare, managerul de caz sa prezinte un video cu imagini 
de la domiciliul persoanei in cauza si declaratii ale membrilor familiei (o 
scurta filmare realizata cu telefonul mobil, transferata pe stick si prezentata 
pe videoproiector). 

13. Intensificarea activitatii de coordonare metodologica a CSS si CZ, inclusiv 
prin revizuirea procedurilor si instrumentelor de lucru, in scopul utilizarii 
judicioase a resurselor materiale si valorizarii resurselor umane, in  
beneficiul copiilor si tinerilor ocrotiti in CSS si CZ. 

14. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie 
specială, copii şi tineri şi diversificarea activitaţilor pentru creşterea 
vizib ilităţii acestora şi a stimei de sine şi a increderii beneficiarilor în  
serviciile oferite. 

15. Prevenirea si combaterea actiunilor si a comportamentelor deviante ale 
copiilor prin desfasurarea unor actiuni de prevenire în scoli, în parteneriat 
cu alte institutii publice sau private; 

16. Implementarea unor programe de educaţie parentală pentru parintii copiilor 
din sistemul de protectie, activitati desfasurate în cadrul CSS/CJIS sau CFP 
al DGASPC. 

17. Cresterea gradului de vizib ilitate a serviciilor prin realizarea de materiale informative, 
crearea de link-uri pentru toate centrele, brosuri, pliante, si evidentierea pe lagina 
DGASPC si, eventual, facebook. 

18. Finalizare licențiere servicii precum și finalizare procedurilor operaționale 
pentru centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte în dificultate 



 

Primăria Municipiului Iași 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

2.6. Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, programe și 
acțiuni cu finanțare externă. 

 
     Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră 

În anul 2018, Instituția Prefectului-Județul Iași  prin Compartimentul Afaceri 
Europene, Dezvoltare Economică şi Strategii Guvernamentale a continuat activitatea de 
gestionare şi monitorizare, prin evidenţă centralizată, a activităţii de relaţii şi 
colaborări internaţionale a Instituţiei Prefec tului – Județul Iași.  

În acest sens, au fost întocmite 8 solicitări aviz DAERI, 8 note privind 
organizarea și 8 rapoarte privind desfăşurarea activităţii de relaţii internaţionale, 
în urma vizitelor efectuate în judeţul Iaşi de delegaţii străine din: Belarus (28.03.18), 
Tunisia (25.04.18), 35 membri ai corpului diplomatic acreditat la București, din 23 
de state (14-15.06.18), Marea Britanie (18.06.2018), vizita în Belarus (28.06-
01.07.2018), Georgia (06.07.2018), Ucraina (07.11.2018), Tunisia (28.11.2018).  

În contextul marcării Centenarului Primulu i Război Mondial și al Marii Uniri, în  
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Consiliu l Județean Iași și Camera de Comerț Iași 
a fost organizată în perioada 14-15 iunie 2018 o vizită de documentare în județul Iași,  
cu scopul promovării istoriei, potențialu lui turistic, de investiții și de dezvoltare economică 
locală, la care au participat 35 de reprezentanți ai Corpului Diplomatic Străin acreditat 
în România, din 23 de țări (conform anexei). Acțiunea s-a bucurat de aprecierea unanimă a 
diplomaților prezenți în regiune, care au beneficiat de un program variat (vizite la obiective 
istorice și culturale, primire oficială la Palatul Culturii Iași, prezentarea ofcicală a județului Iași 
din perspectiva peisajelor sale naturale, a obiectivelor istorice, a oportunităților de investiții în  
regiune, dar și a ofertei educaționale pentru străini, vizite la diferite obiective economice). 

În urma vizitei la Iași a domnului Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al  
Republicii Belarus, Andrei Grinkevich, din data de 23 martie 2018, la inițiativa  Excelenței 
Sale, au fost făcute demersurile necesare pentru pregătirea vizitei unei delegații a 
județului Iași în regiunea Mogilev (Belarus) în perioada 28 iunie – 1 iulie 2018, 
condusă de domnul Prefect, Marian Șerbescu, din care au făcut parte reprezentanți ai 
mediului economic, academic, cultural și administrativ ieșean (conform anexei cu componența 



 

delegației, atașate). Scopul vizitei a fost întărirea relațiilor de cooperare bilaterale prin 
participarea la Forumul Internațional de Investiții "Mill of Sucess", care a avut loc în Mogilev 
în perioada     29-30 iunie 2018, în vederea promovării oportunităților de investiții al județului 
și participarea la întâln iri și schimburi de experiență de tip B2B între reprezentanți ai mediu lui 
economic, academic și administrativ din cele două regiuni. Organizarea acestei vizite a fost 
apreciată de ambele părți ca fiind utilă și oportună, având în vedere perspectiva întăririi și 
consolidării relațiilor bilaterale de cooperare economică și socială dintre județul Iași și 
Regiunea Mogilev din Belarus. 

Au fost întocmite 6 informări privind situația relațiilor de cooperare bilaterală,  
comerciale și necomerciale, ale județului Iași cu Belarus/ Tunisia/ Marea Britanie/ 
Georgia/ Ucraina/ Tunisia.   

A fost întocmit, conform Instrucţiunii de Lucru IL-10 (Relaţii internaţionale), Planul de 
relaţii internaţionale al Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, centralizând toate 
activităţile cu caracter de extrateritorialitate preconizate a fi realizate la nivelu l instituţiei în 
anul calendaristic următor. 
 A continuat activitatea de consultanţă acordată reprezentanţilor administraţiei 
publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere,  
înfrăţire şi aderare iniţiate de acestea, în baza „Ghidului înfrăţirii între localităţi”, postat 
pe site-ul Instituţiei. 

 
Cooperarea internaţională a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră 

Iași cu structurile similare din R.Moldova s-a desfăşurat în baza documentelor bilaterale în 
vigoare şi au constat în: 

- întâlniri de lucru la nivelu l conducerilor I.T.P.F.Iaşi şi S.T.P.F. Iaşi cu omologii de 
frontieră aparţinând R. Moldova având ca obiective analiza situaţiei operative înregistrate la 
frontiera comună, analiza de risc comună, informări referitoare la fapte de natură 
infracţională descoperite în controlul frontierei de stat, schimb de date şi informaţii referitoare 
la anumite cazuri punctuale; 
 - întrevederi de frontieră la nivelul sectoarelor poliţ iei de frontieră şi a punctelor de 
trecere a frontierei privind schimbul de informaţii pe situaţii operative şi pentru 
predarea/primirea unor persoane care au trecut ilegal frontiera de stat sau predări/primiri 
bunuri şi animale; 

- corespondenţă specifică activităţilor menţionate mai sus şi informări cu privire la 
situaţia operativă înregistrată la frontiera comună; 

- comunicări telefonice reciproce despre prezenţa unor persoane suspecte în 
apropierea frontierei de stat, efectuarea în comun a cercetării malulu i drept şi stâng al râu lui 
Prut cu ocazia trecerilor ilegale a frontierei comune. 

 
* Situaţia comparativă 2017/2018 a activităţilor comune desfăşurate la frontiera 

comună este prezentată în tabelul alăturat. 
Perioada/ Tipul indicatorului 2017 2018 

Şedinţe de lucru la nivel P.T.F./S.P.F./S.T.P.F./I.T.P.F. 898 895 
Întrevederi de frontieră 12 14 

Schimb de corespondenţă 914 715 
Cercetări în comun ale evenimentelor  

de frontieră 
71 25 

Misiuni în comun (patrulare cu ambarcaţiile pe R.Prut) 211 175 
b) Cu structuri din alte state, prin centre şi puncte de contact, astfel : 

• Punctele de contact de la Artand, Galaţi, Porubne, Oradea şi Giurg iu; 
• Centrul Internaţional de cooperare poliţ ienească;  
• Ofiţeri de legătură şi ataşaţi (ofiţeri) de afaceri interne prin intermediul Inspectoratului 

General de Poliţ ie de Frontieră. 
 c) Cooperarea cu Agenţia FRONTEX (Agenţia Europeană de Frontieră şi Gardă de 
Coastă): 



 

 În perioada analizată Agenţia Frontex a organizat Operaţiunea Comună Puncte Focale 
Terestre 2018 şi în Punctul Focal Sculeni, fiind detaşaţi 8 experţi (1 Ucraina, 2 Polonia, 2 
Albania, 1 Belgia, 1 Estonia și 1 Lituania). 
  În aceeaşi perioadă, 28 de poliţişti de frontieră şi 10 autospeciale transport din 
cadrul structurilor p.f. de pe raza judeţului Iaşi au participat la Operaţiuni Comune 
desfăşurate sub coordonarea FRONTEX la frontierele externe ale U.E. şi activităţi de 
instruire/cursuri/ateliere de lucru organizate în statele membre U.E. 

e) Alte activităţi de cooperare internatională cu participarea p.f. (Europol, EUBAM,  
EUROJUST, OLAF, etc.). 

 
* Situaţia statistică comparativă a misiunilor comune 2017/2018 este prezentată în 

tabelul alăturat. 

Tip de activitate/ 
Perioadă/Evoluţie 

P.f. participanţi în cadrul 
misiunilor operative 
comune/ sesiuni de 

pregătire 

Experţi străini participanţi în 
cadrul misiunilor operative 

comune/ sesiuni de pregătire 
derulate în România 

2017 42 3 
2018 28 8 
  
 
GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE – APARATUL DE 
SPECIALITATE AL CJ IAȘI 
 

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă a Consiliului Județean Iași își 
desfășoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.  
174/29.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului 
de Specialitate al Consiliulu i Județean Iași și Hotărârea Consiliu lui Județean Iași nr.  
275/26.07.2013 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Iași.  

Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă are o serie de atribuţii principale, respectiv:  
� pregătirea accesării fondurilor structurale - estimările financiare ale 

obiectivelor propuse şi prognozarea acestora în buget;  
� coordonarea şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile 

comunitare – totalitatea activităţilor de programare şi implementare, precum şi 
activităţile specifice, de coordonare, vizib ilitate şi promovare pentru instrumentele de post - 
aderare - Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune; 

� identificarea obiectivelor care constituie suportul unor proiecte la 
nivel judeţean, regional şi/sau interregional, derivate din strategia de dezvoltare a 
judeţului Iaşi;   

� programarea, coordonarea, elaborarea proiectelor de interes judeţean 
în vederea obţinerii finanţării,  asigurarea monitorizării proiectelor, întocmirea rapoartelor 
periodice şi anuale, pe care le transmite finanţatorului extern şi instituţiilor centrale implicate 
în evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finanţare şi a legislaţiei 
naţionale in vigoare, etc.  

Aceste atribuţii implică şi o serie de activităţi de monitorizare a proiectelor în perioada 
post-implementare, urmărirea situaţiilor financiare post-implementare, participare la activităţi 
de dimensionare şi fundamentare economică/financiară a viitoarelor proiecte de dezvoltare 
propuse spre finanţare prin fonduri europene, contribuţii la elaborarea proiectelor de 
parteneriat şi colaborare teritorială europeană, promovarea de programe şi proiecte comune 
cu regiuni cu care judeţul Iaşi a stabilit relaţii b ilaterale de cooperare. 

Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă are în componență serviciile: Programe și 
Strategii și cel de Proiecte și Parteneriate, cât și compartimentele: UIP - Sistemul de 
Management Integrat al Deșeurilor, Compartimentul Îndrumare  Proiecte  pentru   



 

Consiliile Locale și Compartimentul Dezvoltare Durabilă și Promovare, ale căror 
atribuții și competențe generale completează activitatea direcției. 

Portofoliul Consiliului Județean Iași prin Direcţia Proiecte şi Dezvoltare 
Durabilă cuprindea în decembrie 2018 proiecte în faza de IMPLEMENTARE, 
MONITORIZARE și EVALUARE,  proiecte în care Consiliul Județean Iași, are calitatea de 
Lider de Proiect sau Partener. 

 
PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 

Datorită specificului şi complexității activităţilor desfăşurate, a existenţei unor termene 
limită în cazul depunerii proiectelor, precum şi numărul redus de persoane din cadrul Direcţiei 
de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă s-a impus necesitatea unei organizări şi coordonări a 
muncii desfăşurate astfel încât toată echipa a fost implicată atât în elaborarea, cât şi în 
implementarea proiectelor din sfera investiţiilor (infrastructura rutieră, centre sociale, spitale, 
infrastructură de turism, infrastructură de business), cât şi din cadrul dezvoltării urbane, 
turism, cultură.  

Portofoliul Direcţiei de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă cuprindea la sfârşitul anului 2018 
Proiecte aflate în diferite stadii (notă conceptuală, elaborare studii, elaborare cerere de 
finanţare, evaluare administrativă, evaluare tehnico-financiară, evaluare PT, precontractare, 
contractare, implementare, finalizat, monitorizare, etc).  

Programele în cadrul cărora au fost depuse aceste proiecte sunt următoarele: 
� Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Domenii majore de intervenţie: 1.1.b,  

3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 
� Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania – Republica Mo ldova 2007 – 2013 

(MORO); 
� Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania – Republica Mo ldova 2014 – 2020 

(MORO); 
� Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova  2007- 2013 
� Programul Operaţional Comun România-Republica Mo ldova 2014- 2020, Obiective 

tematice: 2, 3,7,8. 
� Programul Operațional Infrastructura Mare (ce beneficiază de o alocare financiară 

europeană din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională); 
� Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 
� Programul Operaţional Sectorial Mediu 2014-2020 
� Administraţia Fondului de Mediu (AFM) 
� Promovarea egalității de gen și a echilibru lui între viața profesională și viața privată, 

RO11, finanţat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 
� EuropeAID (finanțate din bugetul Comisiei Europene și din Fondul European de 

Dezvoltare). 
Cele 11 proiecte aflate în implementare sunt finanțate din fonduri europene 

nerambursabile prin programele: Programului Operațional Regional 2014-2020 (ce 
permite finanțarea din fondurile europene structurale și de investiții provenite din FEDR), 
Programul Operațional Infrastructura Mare (ce beneficiază de o alocare financiară 
europeană din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională) și 
EuropeAID (finanțate din bugetul Comisiei Europene și din Fondul European de Dezvoltare). 
Sumele finanțate pe programe se regăsesc în Figura 2 iar valoarea totală a proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă af late în implementare în anul 2018 este de 326.031.541,41 lei. 
 

REGIUNEA NORD - EST -  AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA 
Proiectul „Regiunea Nord – Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iași -Suceava” este unul din 

proiectele ce se încadrează în domeniile eligibile ale Programului Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,  
Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 



 

Proiectul este identificat ca unul ce va contribui la creșterea competitivității economice 
și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. Proiectul se 
desfășoară în parteneriat cu UAT Județul Suceava, reprezentat de Consiliul Județean 
Suceava. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității și a 
mobilității populației, bunurilor și servic iilor, în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile, prin modernizarea a 167,933 km de drumuri județene din județele Iași și 
Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 22 de unități administrativ-
teritoriale urbane si rurale la rețeaua TEN-T. 

Obiectivele specifice  
� Reabilitarea/modernizarea a 167,933 km de drumuri județene conectate la TEN-

T până în anul 2021; 
� Creșterea gradului de accesibilitate a 22 de comunități situate în zonele urbane 

și rurale din proximitatea rețelei TEN-T și sprijin irea mobilității unui număr de 
137.580 persoane din aceste comunități. 

Valoarea totală a proiectului este de 327.030.642,42 lei din care 299.270.337,14 
lei asistență financiară nerambursabilă. 

Consiliul Județean Iași (în calitate de Lider de proiect) alături de Consiliul Județean 
Suceava (în calitate de partener) au încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord – Est (ADR NE), contractul de finanțare nr. 390/04.09.2017. 
Termenul de finalizare este 31.05.2021.  

 
REGIUNEA NORD - EST -  AXA RUTIERĂ PRIORITARĂ 2: BOTOȘANI – IAȘI 
Proiectul „Regiunea Nord – Est - Axa Rutieră Prioritară: Botoșani -Iași” este unul din 

proiectele ce se încadrează în domeniile eligibile ale Programului Operațional Regional 
(POR) 2014-2020,  

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,  
Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
Proiectul are în vedere creșterea mobilității populației, mărfurilor și serviciilor, 

dezvoltarea sectorului IMM din zonă și a turismului, prin modernizarea a 106,301 km de 
drumuri județene din județele Iași și Botoșani aflate în proximitatea TEN-T, dar și crearea 
unui traseu alternativ la DN 24C - singurul drum național de pământ din țară, cu perspective 
reduse de modernizare, către/dinspre punctul de trecere a frontierei Rădăuți Prut - Lipcani, 
pe DJ 282, permițând interconectarea la rețelele de transport județene cu acces la rețeaua de 
transport TEN-T. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu UAT Județul Botoșani - Consiliul 
Județean Botoșani, acesta din urmă fiind Lider de proiect. 

Obiectivul general este creșterea gradului de coeziune economică și socială la 
nivelul județelor Botoșani și Iași, prin îmbunătățirea infrastructurii de transport din zonă și 
facilitarea accesului la rutele naționale și europene din regiune, interconectarea la rețelele de 
transport județene cu acces la rețeaua TEN-T și la Polul de creștere Iași. 

Obiectivele specifice sunt: 
� Îmbunătățirea accesibilității Județului Botoșani la rețeaua de transport TEN-T și 

către Polul de creștere Iași până la sfârșitul perioadei de implementare a 
proiectului; 

� Îmbunătățirea capacității portante și a siguranței circulației pe traseul propus 
pentru modernizare până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului; 

� Creșterea vitezei medii de deplasare a autovehiculelor cu peste 30% până la 
sfârșitul perioadei de implementare a proiectului; 

� Creșterea siguranței rutiere pe traseul stabilit prin proiect. 
Modernizarea a 106,301 km de drumuri va contribui la atingerea indicatorului propus 

în PDR Nord-Est, Prioritatea 2, obiectivul specific 1, respectiv creșterea gradului de 



 

modernizare a drumurilor județene din Regiunea Nord-Est la 60% (valoare țintă pentru 
2022). 

Valoarea totală a proiectului este de 334.307.160,01 lei din care 307.656.450,46 
lei asistență financiară nerambursabilă. 

Consiliul Județean Iași (în calitate de partener) alături de Consiliu l Județean Botoșani 
(în calitate de Lider de proiect) au încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 
760/24.11.2017. Termenul de finalizare este 28.02.2022. 

 
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU 

COPII SF. MARIA IAȘI 
  Proiectul este finanțat prin POR  2014-2020 

Axa prioritară  3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii  scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, în sectorul locuințelor Operațiunea B: Clădiri publice. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii în care  
funcționează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, prin măsuri de izo lație 
termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoenergetice, 
instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de 
energie al c lădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul 
îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie, înlocuirea 
corpurilor de iluminat. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin 

realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
� Creșterea eficienței energetice și reducerea punților termice la nivelul clădirii prin 

realizarea de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a 
apei calde de consum; 

� Reducerea consumului anual specific de energie primară d in surse neregenerabile 
prin instalarea unui sistem de panouri solare ca formă alternativă de producere a 
agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum; 

� Reducerea consumului anual specific de energie primară pentru 
încălzire/răcire/ventilare și asigurarea unei calități ridicate a aerului interior la 
nivelul clădirii prin lucrări de instalare și modernizare a sistemelor de climatizare și 
ventilare mecanică; 

� Monitorizarea eficientă a consumurilor de energie la nivelul clăd irii; 
� Scăderea consumurilor de energie electrică la nivelul clădirii; 
� Modernizarea unui număr de 5 ascensoare la nivelul clădirii; 
� Realizarea de activități conexe necesare la implementarea în parametrii optimi ai 

proiectului pentru care se solicită finanțare; 
� Realizarea de lucrări de intervenție neeligibile în cadrul proiectului, constând în 

realizarea unei instalații de distribuție a gazelor medicale, realizarea unei instalații 
electrice de paratrăsnet și priza de pământ, pregătirea personalului de exploatare a 
noilor echipamente. 

Valoarea totală a pro iectului este de 121.476.128,04 lei din care 88.225.459,27 
lei asistență financiară nerambursabilă. 

Consiliul Județean Iași a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 
645/24.10.2017. Termenul de finalizare este 31.01.2023.  
 

RESTAURAREA MUZEULUI „SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI MITROPOLITUL” IAȘI 
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 



 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniulu i cultural, 

Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, 

Obiectiv Specific: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 
valorificarea patrimoniulu i cultural și a identității culturale. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniu lui 
cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă valorificarea potențialulu i cultural-istoric 
și turistic al Muzeului ”Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” prin: 

� restaurarea, protejarea și conservarea clădirii de patrimoniu Muzeului ”Sfântul 
Ierarh Dosoftei Mitropolitul” Iași; 

� punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
� creșterea numărului de vizitatorilor ai obiectivului de patrimoniu 

restaurat/consolidat cu 5,56% pentru primul an de exploatare. 
Valoarea totală a proiectului este de 3.670.826,46 lei din care 3.597.060,07 lei 

asistență financiară nerambursabilă.   
Consiliul Județean Iași a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 
733/06.12.2017. Termenul de finalizare este 06.11.2019.  

 
RESTAURAREA MUZEULUI „VASILE POGOR” IAȘI 

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniulu i cultural 
Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 
Obiectiv Specific: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniulu i cultural și a identității culturale. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniu lui 

cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale. 
Obiectivele specifice al proiectului îl reprezintă valorif icarea potențialulu i cultural-

istoric și turistic al Muzeului “Vasile Pogor” Iași prin: 
� restaurarea, protejarea și conservarea clădirii Muzeulu i “Vasile Pogor” Iași; 
� punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde 

europene; 
� creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu 

restaurat/consolidat cu 20,00% pentru primul an de exploatare. 
Valoarea totală a proiectului este de 6.525.336,00 lei din care 6.393.779,70 lei 

asistență financiară nerambursabilă.   
Consiliul Județean Iași a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 
768/06.12.2017. Termenul de finalizare este 06.11.2020.  

 
RESTAURAREA MUZEULUI „NICOLAE GA NE” IAȘI 

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, 
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniulu i cultural, 
Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural, 
Obiectiv Specific: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniulu i cultural și a identității culturale. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniu lui 

cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale. 



 

Obiectivele specifice al proiectului îl reprezintă valorif icarea potențialulu i cultural-
istoric și turistic al Muzeului „Nicolae Gane” Iași prin: 

� restaurarea, protejarea și conservarea clădirii Muzeulu i Nicolae Gane Iași; 
� punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde 

europene; 
� creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu 

restaurat/consolidat cu 5.000 persoane, pentru primul an de exploatare. 
Valoarea totală a proiectului este de 5.752.209,05 lei din care 5.636.115,28 lei 

asistență financiară nerambursabilă. 
Consiliul Județean Iași a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 3650/28.12.2018. 
Termenul de finalizare este 30.09.2022.  

 
CONSOLIDARE, REFUNCȚIONALIZARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE MONUMENT 

ISTORIC – STRADA V. ALECSANDRI, NR. 6, IAȘI 
Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniulu i cultural 
Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 
Obiectiv Specific: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniulu i cultural și a identității culturale. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniu lui 

cultural ca factor de impulsionare a dezvoltării locale. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

� restaurarea, protejarea și conservarea clădirii monument istoric din strada 
Vasile Alecsandri, nr. 6, Iași; 

� punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde 
europene; 

� includerea parțială a obiectivului de patrimoniu restaurat în circuitul public; 
� creșterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu restaurat cu 5.000 

persoane, pentru primul an de exploatare. 
Valoarea totală a proiectului este de 16.587.377,94 lei din care 15.085.532,58 lei 

asistență financiară nerambursabilă. 
Consiliul Județean Iași a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 3323/16.10.2018. 
Termenul de finalizare este 28.07.2020. 

 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN JUDEȚUL IAȘI LA SERVICII 

MEDICALE DE URGENȚĂ 
Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,  
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, 

Obiectivul Specific 2: Îmbunătățirea calității și a efic ienței îngrijirii spitalicești de 
urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin 
investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea 
operaționalității la n ivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. 



 

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al 
infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic, prin 
achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, 
cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, 
îmbunătățind starea de sănătate publică la n ivel național, regional și local.   

Obiectivele specifice ale proiectului: 
� Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri 

urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și 
echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU); 

� Îmbunătățirea accesului la servic ii medicale a persoanelor din regiunea de 
implementare prin creșterea stării de sănătate publică. 

Valoarea totală a pro iectului este de 32.812.970,61 lei din care 32.031.614,51 lei 
asistență financiară nerambursabilă. 
 Ministerul Sănătății este Lider de proiect, Consiliul Județean Iași fiind partener alături 
de Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, Primăria Municipiu lui Iași, Primăria 
Municipiulu i Pașcani, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii "Sf. Maria" Iași, Spital Municipal 
de Urgență Pașcani și Spitalu l Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași. Parteneriatul mai sus menționat, a 
semnat cu Ministerul Sănătății și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 
3592/10.12.2017.Termenul de finalizare este 31.10.2019. 
 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU 
PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI IAȘI 

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, 

Obiectivul Specific 1: Creșterea accesibilității servic iilor de sănătate, comunitare și a 
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – 
Ambulatorii. 
 Obiectivul general este creșterea accesibilității la serviciile medicale și creșterea 
calității serviciilor medicale prin achiziționarea de aparatură medicală și echipamente de 
specialitate modern, cât și prin dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile 
reale (instruire în utilizarea aparaturii achiziționate).  
 Obiectivele specifice ale proiectului: 

� Dotarea cu aparatură medicală modernă a Ambulatoriilor și a laboratoarelor care îl 
deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui 
tratament adecvat; 

� Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriile de specialitate concomitent cu 
reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice; 

� Eficientizarea activității Spitalelor aparținătoare prin reducerea internărilor evitabile 
cu cel puțin 5%; 

� Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriilor de specialitate 
prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 3%. 

 Valoarea totală a proiectului este de 13.568.623,90 lei din care 10.735.687,53 lei 
asistență financiară nerambursabilă. 
 Ministerul Sănătății este lider de proiect, Consiliu l Județean Iași f iind partener alături 
de Institutul Regional de Oncologie Iași, Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași,  
Institutul de Psihiatrie "Socola" Iași, Spitalu l Clin ic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași,  
Primăria Municipiu lui Iași, Primăria Municip iulu i Pașcani, Spital Municipal de Urgență Pașcani 
și Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași. Parteneriatul mai sus menționat, a semnat cu 



 

Ministerul Sănătății și Organismul Intermediar, ADR NE, contractul de finanțare nr. 
3576/14.12.2017.Termenul de finalizare este 31.10.2019. 
 
FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN 

JUDEȚUL IAȘI 
În luna iulie 2016 a avut loc conferința de final a etapei I a proiectului intitulat Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași (SMID), f inanțat prin POS Mediu 2007-
2013. Contractul de finanțare înregistrat cu nr. 2259 a fost semnat în data de 16 mai 2013 și 
a avut o valoare totală finală de 247.899.718 lei. Tot în luna iulie s-a aprobat și cererea de 
fazare a proiectului, pentru continuarea finanțării acestuia prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.  

În perioada septembrie 2016 - mai 2017 s-au întocmit și încărcat în MySMIS 
documentațiile aferente Aplicației de Finanțare. Consiliul Județean Iași a încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate 
de Management pentru POIM), contractul de finanțare nr. 69 semnat pe data de 30.05.2017. 
Termenul de finalizare este 31.10.2019. 

Valoarea totală a proiectului este de 36.747.256,49 lei din care 27.661.688,86 lei 
asistență financiară nerambursabilă. 

În ceea ce privește lucrările din cadrul proiectului, în perioada iulie 2016 - iulie 2018 s-
au finalizat investițiile din cadrul proiectului (cca. 15 % din total), respectiv: Stația de Sortare 
și Transfer Ruginoasa, Stația de Transfer Bălțați, Închiderea depozitului neconform Hârlău 
(Figura 20), racorduri la rețeaua electrică și drumul de acces la Stația de Sortare Ruginoasa. 

În perioada septembrie 2016 – septembrie 2017 s-au purtat discuții cu toți factorii 
implicați – ministere – ADIS (Mun. Iași în principal) – consultanți, în vederea modificării unor 
prevederi/documente din Aplicația de Finanțare: Cantitatea de Deșeuri Municipale generate în 
prezent în județul Iași; Integrarea Municipiu lui Iași în SMID (predare Stație de Sortare și 
amendare contract cu SC Salubris SA); Delegarea activităților servic iului de salubrizare (2 
lic itații în loc de 5, iar delegatar este ADIS Iași). 

Aprobarea modificărilor de mai sus de către Ministerul Fondurilor Europene a fost 
condiționată de aprobarea acestora de către toate UAT-urile din județul Iași, prin hotărâri de 
consiliu, respectiv AGA ADIS. Concomitent, au fost parcurse etapele de elaborare a 
documentațiilor de atribuire a contractelor de delegarea serviciulu i de colectare și transportul 
deșeurilor cu o valoare estimată de 85,66 mil lei cu TVA și cea de operare a instalațiilor de 
tratare a deșeurilor cu o valoare estimată de 189,33 mil lei cu TVA. 
 

ORAȘE ECHITABILE: INTEGRAREA AGENDEI 2030 ÎN POLITICILE LOCALE ÎN 
PERIOADA DE MIGRARE ȘI FLUX DE REFUGIAȚI 

Programul este finanțat prin EUROPE AID - Acțiuni externe ale Uniunii Europene, 
Lot 4: Educație și învățare globală și proiecte de susținere implementate de autorități 

locale sau asociații de autorități locale din statele membre 
Durata proiectului: 21 decembrie 2017 – 21 decembrie 2020,\ 
Partenerii proiectului: Regiunea Emilia Romagna (Italia), Lider de proiect, Alma 

Mater Studiorum – Universitatea Bologna (Italia), Ayuntamiento de Alicante (Spania), Bashkia 
Shkoder (Albania), Split (Croația), Falkopings (Suedia), Fundația Centrum Badan 
Migracyjnych (Polonia), Consiliul Județean Iași - Județul Iași, Regionalny Osrodek Polityki 
Spolecznej w Poznaniu (Polonia), BRCT (România), Forli ( Italia), Modena (Italia), Emilia 
Romagna (Italia), Pemba (Mozambic), Valencia (Spania), Asociația Grupul de Voluntari Civili 
Bologna (Italia), Dimos Patreon (Grecia) și Vejle (Danemarca). 

Obiectivele generale ale proiectului:  
• Conștientizarea rolului și responsabilităților autorităților locale și a cetățenilor cu privire 

la relațiile de interdependență; 
• Localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și realizarea Agendei 2030 cu implicarea 

autorităților locale în activități care să susțină domeniile social, economic și de mediu 
pentru o dezvoltare durabilă, luând în considerare provocările migrației; 



 

• Contribuirea la îndeplinirea Polit icii de Coerență pentru Dezvoltare în polit icile locale, cu 
referire la migrarea contemporană și crearea unei noi abordări pentru instituțiile locale. 
Obiectiv specif ic: Conștientizarea și implicarea activă a cetățenilor, organizațiilor și 

factorilor de decizie în localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 5 (egalitatea de șanse), 
11 (orașe și comunități durabile), 13 (schimbări c limatice) și 16 (pace, dreptate și instituții 
puternice) și promovarea unei cooperări descentralizate în implementarea scopurilor Agendei 
2030 locale în 8 regiuni din Uniunea Europeană.  

Activități:  
A1: Îmbunătățirea capacității de planificare privind obiectivele de dezvoltare durabilă la 

nivel regional și local – CERCETARE ȘI SONDAJE DE OPINIE. Se vor realiza sondaje de opinie 
în orașele și regiunile partenere în proiect pentru a se vedea opinia cetățenilor privind 
dezvoltarea durabilă și migrare cu scopul creării unei campanii publice în sprijinul 
implementării Agendei locale 2030. Rezultatul: plan de integrare a obiectivelor și indicatorilor 
de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 în polit icile locale. 

A2: Cunoștințe îmbunătățite asupra provocărilor dezvoltării durabile și Agendei 2030 – 
CREAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE. Se vor crea metodologii, conținut și resurse de 
training pentru factorii de decizie, funcționari, ONG. Acestea vor fi adaptate la n ivel local. Se 
vor pregăti traineri privind obiectivele dezvoltării durabile și provocările locale, trening-uri cu 
specific național pentru funcționari publici și ONG, ateliere de lucru pentru crearea capacității 
adresate cetățenilor și școli de vară pentru studenți. 

A3: Creșterea capacității instituționale și dezvoltarea de instrumente de comunicare – 
IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR Instrumentele digitale sunt importante pentru 
asigurarea sustenabilității, participării și corelării nevoilor cetățenilor și servic iilor oferite. 
Acțiunea va dezvolta și utiliza instrumente digitale pentru comunicarea Agendei 2030 la nivel 
local și pentru evaluarea migrării și grupurilor vulnerabile, cu respectarea egalității de șanse. 

A4: Îmbunătățirea angajamentului factorilor polit ici și a capacității instituționale – 
MONITORIZARE AGENDA 2030 ȘI ADVOCACY. Se va realiza un model de monitorizare și 
evaluare pentru Agenda 2030 la nivel local, crearea de rapoarte. Documente privind polit icile 
publice care abordează problematici relevante vor fi instrumentele principale pentru realizarea 
planurilor de implementare. 

A5: Înțelegerea și implicarea activă în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă – 
CAMPANIE ȘI INFORMARE PUBLICĂ. Se va realiza o campanie publică pe baza rezultatelor 
sondajelor, folosind metodologie comună, apoi prin sub-granturi ONG-uri și organizații 
creative vor fi pregătite și implicate direct în campanie. Comunicate de presă și informări în 
mass-media vor asigura comunicarea publică. Prezentarea polit icilor publice pentru consilii 
regionale și locale va garanta angajamentul și implicarea la cel mai înalt nivel polit ic. Prin 
campania de comunicare și advocacy la nivel european, proiectul asigură participarea 
autorităților locale atât la nivel local, cât și global pentru sprijin irea domeniilor economic, 
social și de mediu ale dezvoltării durab ile, luând în considerare fenomenul migrării. Prin 
utilizarea de rețele inovatoare, training și activități de comunicare, proiectul va contribui la 
implicarea activă a cetățenilor și factorilor de decizie pentru stabilirea obiectivelor dezvoltării 
durabile.  

Valoarea totală a pro iectului este de 3.735.690 Euro, din care finanțare 
nerambursabilă în sumă de 3.362.121 Euro.  
 A fost semnat contractul de finanțare CSO-LA/2017/388-138/21.12.2017.Termenul de 
finalizare este 31.12.2020. 

Activitățile Consiliu lui Județean Iași - Județului Iași, în acest proiect sunt bugetate cu 
suma de 20.362,10 Euro, din care 10% reprezintă contribuția Județului Iași – Consiliu lui 
Județean Iași, respectiv 2.036,21 Euro. Valoarea finanțării nerambursabile ce revine 
Consiliulu i Județean Iași este de 85.032,13 lei. 
 
 
 
 



 

PROIECTE ÎN EVALUARE / ELABORARE 
 

EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN 
CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA" IAȘI 

 
Sursa de finanțare: POR 2014 – 2020, 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități 

Obiectivul Specific 8.2: Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 
 Scopul proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale prin 
îmbunătățirea calității și a efic ienței îngrijirii sp italicești de urgență pentru populația de vârstă 
pediatrică (0-18 ani) din Regiunea Nord Est. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

� Extinderea unității funcționale regionale de urgență a Spitalulu i Clinic de Urgență 
pentru copii ”Sf. Maria” Iași cu o suprafață desfășurată de 2281,74 mp; 

� Dotarea unității funcționale regionale de urgență a Spitalului Clin ic de Urgență 
pentru copii "Sf. Maria" Iași cu 19 de echipamente medicale și 41 de unități de 
mobilier medical; 

� Îmbunătățirea accesibilității Spitalulu i Clin ic de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași 
și a legăturilor lui cu alte spitale locale și regionale prin amplasarea unei p latforme 
helipunct la etajul 1 al clădirii; 

 Implementarea proiectului va avea următoarele efecte:  
� scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și 

instrumentării la standarde europene a unității;  
� îmbunătățirea accesibilității Spitalulu i Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași 

și a legăturilor lui cu alte spitale locale și regionale; 
� scăderea numărului de pacienți redirecționați, prin dotarea cu aparatură medicală 

complexă, inexistentă în prezent, pentru anumite analize sau diagnostice medicale. 
În prezent, 15% din pacienții UPU dintr-o lună calendaristică sunt redirijați către 
alte spitale în vederea investigațiilor și tratamentelor de specialitate.  

Valoarea totală a proiectului este de 12.178.373,73 lei, din care 6.698.025,59 lei 
asistență financiară nerambursabilă. 
 Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la ADR NE și proiectul a fost 
evaluat și declarat eligibil, proiectul este în faza de CONTRACTARE. 
 

CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE PRIN 
EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT ÎN INCINTA 

I.R.O. IAŞI 
Sursa de finanțare: POR 2014 – 2020 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități 

Obiectivul Specific 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi 
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea B – 
Ambulatorii. 



 

 Obiectivul general este dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale la n ivel regional 
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate prin: reabilitarea, 
extinderea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat în incinta I.R.O. Iaşi. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
� Extinderea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat în incinta I.R.O. Iaşi cu 

540 mp suprafaţă desfăşurată; 
� Dotarea ambulatoriului integrat al I.R.O., cu 51 de echipamente medicale şi 

nemedicale şi mobilier specific; 
� Creşterea capacităţii de tratare a pacienţilor în ambulatoriu prin achiziţia a 26 de 

posturi de tratament chimioterapic; 
� Reducerea timpului de aşteptare al pacienţilor care primesc tratament chimioterapic în 

regim ambulatoriu cu 10 %. 
Ziln ic se prezintă pentru tratament peste 100 de pacienţi din care 70 sunt cu tratament 

chimioterapic, iar 30 fiind internaţi pentru intervenţii oncologice, transfuzii, post-intervenţii. 
Datorită creşterii numărulu i de pacienţi din ultimii ani, spaţiul disponibil a devenit 

insuficient pentru cerinţele actuale ale secţiei. Astfel, investiţia pentru proiect va contribuii la 
dezvoltarea la nivel local şi regional a infrastructurii sanitare, reducând inegalităţile existente 
între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene. 

Rezultatele proiectului vor fi:  
� un ambulatoriu reabilitat, modernizat, extins şi dotat cu echipamente medicale 

şi nemedicale, 
� creşterea numărului de persoane care beneficiază de diagnosticare şi tratament 

chimioterapic în ambulatoriul integrat al I.R.O. 
Valoarea totală a proiectului este de 9.755.855,53 lei din care 9.560.738,41 lei 

asistență financiară nerambursabilă. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost 
depusă și este în EVALUARE la ADR NE. 
 

LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE 
AMBULATORIU INTEGRAT AL INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE „SOCOLA” IAŞI 

Sursa de finanțare: POR 2014 – 2020 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități 

Obiectivul Specific 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi 
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea B – 
Ambulatorii. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate al 
populaţiei judeţului, prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim de ambulatoriu 
care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţia locală prin lărg irea gamei 
serviciilor medicale şi rid icarea nivelu lui calitativ al acestora.  Acesta se va realiza prin lucrări 
de reparaţii, consolidări şi compartimentări la clădirea C21 în vederea amenajării şi dotării 
unui ambulatoriu integrat în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi. O unitate dotată 
corespunzător înseamnă condiţii mai bune de tratament şi rapid itate în diagnosticare. 

Obiectivele specifice:  
� Creşterea accesului la servic ii medicale de diagnosticare tratament şi profilaxie şi a 

calităţii actului medical prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea ambulatoriului 
integrat al Institutului de Psihiatrie Socola. 

� Îmbunătăţirea prevenţiei primare şi secundare prin dotarea cu echipamente medicale 
de diagnosticare de ultimă generaţie şi mobilier specific. 

� Dotarea laboratoarelor care deserves ambulatoriul integrat cu aparatura necesară 
investiţiilor parac lin ice. 



 

� Scăderea numărului de cazuri grave ce necesită redirecţionarea către alte unităţi mai 
bine dotate cu aproximativ 40%. 

� Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui 
sistem sanitar modern şi eficient. 

Rezultate aşteptate:  
� Un ambulatoriu integrat, reabilitat, modernizat şi extins.          
� Achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific pentru dotarea cabinetelor şi 

laboratoarelor cu 10 cabinete de specialitate, modernizate şi dotate. 
� Creşterea numărului de persoane care beneficiază de diagnosticare. 

Valoarea totală a proiectului este de 10.700.749,35 lei din care 10.487.734,35 lei 
asistență financiară nerambursabilă. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost 
depusă și este în EVALUARE la ADR NE. 
 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE OBSTETRICĂ  
GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA” IAŞI 

Sursa de finanțare: POR 2014 – 2020 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități 

Obiectivul Specific 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi 
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea B – 
Ambulatorii. 

Proiectul se corelează, prin obiectivele sale, cu direcţiile strategice trasate la nivel 
naţional şi local în domeniul sănătăţii publice, în cadrul planurilor şi strategiilor de dezvoltare. 
Realizarea investiției de dotare cu aparatură medicală a ambulatoriilor are drept scop crearea 
unei infrastructuri adecvate și îmbunătăţirea calității serviciilor medicale acordate populației 
judeţului Iaşi şi nu numai. 

Ambulatoriile dispun de spaţii pentru dotarea cu noi echipamente, resurse pentru 
întreţinerea facilităţilor necesare, precum şi resurse umane calificate și acreditate, cu 
competenţe pentru utilizarea noilor dotări în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

Investiţia propusă prin proiect contribuie la atingerea celor două mari ţinte strategice 
de creştere a accesibilităţii la servic iile medicale şi de creştere a calităţii serviciilor medicale 
prin: 

� achiziţionarea de aparaturã medicalã şi echipamente de specialitate moderne, 
de ultimă generaţie 

� dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale (instruire în 
utilizarea aparaturii achiziţionate) 

� atragerea de fonduri europene care asigură un ritm susţinut al procesului de 
modernizare al ambulatorului integrat. 

Obiectivul general al pro iectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale prin îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești în cadru l Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi. 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� Dotarea cu aparatură medicală modernă a Ambulatoriului integrat al Spitalului Clin ic de 

Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna” Iasi, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic 
precis și rap id și a unui tratament adecvat. 

� Scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi prin dotarea cu aparatură medicală 
complexă inexistentă în prezent. 

� Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriilor prin creşterea 
numărului de pacienţi consultaţi/trataţi/investigaţi cu cel puţin 8%. 



 

Valoarea totală a pro iectului este de 10.698.888,97 lei, din care 10.484.911,10 
asistență financiară nerambursabilă. Contribuţia Consiliulu i Judeţean Iaşi este de 2% din 
costurile elig ibile ale proiectului. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă și 
este în EVALUARE la ADR NE. 

 
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN AGRICULTURĂ ŞI 

ZOOTEHNIE 
Sursa de finanțare: POR 2014 – 2020 
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 
Prioritatea de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături 

și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în 
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, 
crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijin irea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, lin iilor-p ilot, acțiunilor de validare 
precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, 

Operaţiunea A: Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic. 
Centrul Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie va fi 

realizat în cadru l unui parteneriat extins între Consiliul Județean Iași, Consiliul Local al 
Comunei Leţcani și Compania ABplus events. 

Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă crearea unui Centru de 
Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie, infrastructură de afaceri care va susţine 
implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul 
întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor regionali 
din domeniul agricol şi zootehnic şi, implicit, creşterea performanţei sectorului respectiv la 
nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de 
creştere Iaşi prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele agricol şi zootehnic, precum şi a întregului 

mediu de afaceri în ceea ce priveşte sustenabilitatea afacerilor, produselor / 
serviciilor şi proceselor, prin valorif icarea informaţiilor din mediul academic, oferind 
consultanţă şi asistenţă tehnică; 

� Identificarea şi fac ilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetării şi 
dezvoltării tehnologice, precum şi a parteneriatelor între mediul de afaceri şi mediul 
CDI (cercetare - dezvoltare - inovare); 

� Asigurarea unei instruiri calif icate în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice în 
sectoarele CIT. 

Estimăm că implementarea proiectului va genera efecte pozitive, nu doar la n ivelul 
Polului de creștere Iaşi, ci și la nivelul întregii regiuni prin: 

� Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali în domeniul agricol şi 
zootehnic; 

� Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în 
domeniul agricol şi zootehnic la nevoile întreprinderilor; 

� Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din 
sectorul agricol şi cel al zootehniei; 

� Facilitarea accesului la resurse: tehnologie, informaţii, clienţi, canale de distribuţie, 
training; 

� Creşterea ritmului de transfer al cunoştinţelor; 
� Reducerea cheltuielilor indirecte ale întreprinderilor în vederea creşterii 

competitivităţii pe piaţă, datorită sprijinului acordat de către centru prin intermediul 
serviciilor oferite; 

� Creşterea nivelului de inovare în domeniu. 
Valoarea totală estimată a proiectului este de 3.000.000 euro.  



 

În data de 18.07.2018 a fost depus la Compania Națională de Investiții Solic itarea 
privind includerea în Programul de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 
„CONSTRUIRE OBIECTIV NOU”, dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic, Centrul 
Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie. 
 
       CĂLĂTOR PE MERIDIANE CULTURALE 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun (POC) România-
Republica Moldova 2014 - 2020 

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric 
Prioritatea 2.1: Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. 
Consiliul Județean Iași, are calitate de Lider de proiect, iar parteneri sunt Consiliul 

Raional Fălești și Primăria Orașulu i Fălești. Valoarea totală estimată a proiectului este de 
1.721.162,59 euro, din care aproximativ 1.039.652,59 euro revin partenerului de proiect, 
Consiliul Județean Iași. 

În cursul anului 2018, a fost derulată procedura de lic itație și a fost atribuit și semnat 
Contractul de servicii privind elaborarea documentației tehnico-economice și a 
serviciilor de consultanță management de proiect în vederea accesării finanțării 
nerambursabile pentru proiectul „Călător pe meridiane culturale” nr. 
14222/08.05.2018, a cărui scop investițional va fi Reabilitarea obiectivului cultural 
Muzeul „Ion Creangă”, cu tot ansamblul său (casa Bojdeuca – clădire de patrimoniu, 
curtea interioară și clăd irea muzeu care cuprinde expozițiile foto-documentare). Cererea de 
Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar 
și este în EVALUARE. 
 

ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE 
Sursa De Finanțare: Programul Operațional Comun (Poc) România - 

Republica Moldova 2014 - 2020 
 Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității  
 Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la 
sănătate. 

Consiliul Județean Iași are calitate de partener, iar Lider de proiect este Consiliul 
Raional Telenești, Republica Moldova. Valoarea totală estimată a proiectului este de 
6.344.810,63 euro, din care aproximativ 6.071.810,63 euro revin partenerului de 
proiect, Consiliu l Județean Iași. 

Consiliul Județean Iași, va include în proiect obiectivul „Consolidare, modernizare și 
refuncționalizare clăd ire Spital Clin ic de Pneumoftiziologie - Secția Pașcanu” iar Consiliul 
Raional Telenești, va include în proiect obiectivul „Construcția Oficiulu i Medicilor de Familie 
din satul Verejeni, Raionul Telenești”. 

Clăd irea monument istoric în care funcționează Secția “Pașcanu” din cadrul Spitalului 
de Pneumoftiziologie a fost construită în urmă cu 160 de ani, în scopul deservirii ca sanatoriu 
pentru bolnavii de TBC. Actualmente clădirea prezintă mai multe deficiențe dintre care cel 
puțin două, foarte importante, contravin cerințelor fundamentale impuse prin sistemul calității 
în construcții, respectiv rezistența mecanică și stabilitate și siguranța în exploatare și 
accesibilitate. Totodată proiectul urmărește și: 

� Asigurarea unei folosiri judicioase a energiei electrice și a celei termice, reducerea 
cerinței de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

� Îmbunătățirea condițiilor privind calitatea aerului și a celor hidrotermice la interior, în 
spațiile de spitalizare și de tratament; 

� Crearea unor condiții de cazare pentru spitalizare la un nivel ridicat de calitate; 
� Crearea unor condiții noi și moderne de muncă, în care activitatea medicală să se 

poată desfășura la un nivel ridicat de calitate și de eficiență; 
� Îmbunătățirea calității condițiilor de spitalizare prin modernizarea funcționalului și al 

circuitului specific; 
� Îmbunătățirea actului medical de diagnosticare și de tratare a pacienților;  



 

� Creșterea numărului de pacienți însănătoșiți sau ameliorați, după caz; 
� Reducerea cazurilor de mortalitate din cauze bronho-pneumoftiziologice; 
� Scăderea numărului de cazuri de infectare pacient-pacient, pacient – personal medical; 
� Reducerea riscului de proliferare a infecțiilor nozocomiale spitalicești; 
� Asigurarea unor condiții de nivel superior pentru pregătirea studenților și a viitorilor 

medici specialiști în domeniul pneumoftiziologiei; 
� Refacerea și îmbunătățirea întregului cadru ambiental, la interiorul și la exteriorul 

clădirii (refacere împrejmuire, spații verzi, plantații diverse, parc, alei și trotuare 
pietonale, parcări auto, căi de acces auto, demolarea diverselor construcții anexe vechi 
și parțial autodemolate etc.).  
Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este 

Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 
 

CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII TRA NSFRONTALIERE PRIN MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL DIN JUDEȚUL IAȘI, ROMÂNIA ȘI RAIONUL 

SÂNGEREI, REPUBLICA MOLDOVA 
Sursa de finanțare: POC România -Republica Moldova 2014 – 2020 
Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, Dezvoltarea 

transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de transport 
Prioritatea 3.1: Dezvoltarea transportului transfrontalier și a infrastructurii TIC. 
Obiectivul principal al proiectului este acela de a moderniza tronsonul de drum din 

DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni km 12+139 – km 
18+539, astfel încât acesta să îndeplinească parametrii tehnici necesari din punct de vedere 
al condițiilor de siguranță și confort. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� creșterea capacității portante prin reabilitarea sistemului rutier; 
� îmbunătățirea condițiilor de trafic prin rectificarea elementelor geometrice ale 

drumului;  
� scăderea nivelului de poluare prin reducerea nivelului de noxe prin modernizarea 

drumului;  
� creșterea traficului de mărfuri și de pasageri și implicit creșterea economică a 

zonei.  
Drumul județean DJ 249A are următorul traseu: Iași - Holboca – Cristești - Mânzătești 

– Bosia – Ungheni, între km 0+000 – km 18+539.  
Conform datelor furnizate de către Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și 

Podurilor Iași, în urma recensământului efectuat în 2015, traficul mediu ziln ic anual 
(intensitatea traficului) este de 2028 vehicule. Conform OG.43/1997 cu modificările și 
completările ulterioare, a Legii 198/2015 și a Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice 
a drumurilor publice din 30.08.2017, clasa tehnică a acestui tronson de drum este clasa IV.  

Starea tehnică a acestui tronson de drum conform prevederilor normativului CD 
155/2001 este nesatisfăcătoare și rea. Conform normativelor CD175/2001 si AND 554/2002 
drumul trebuie adus la parametrii tehnici corespunzători, astfel încât acesta să corespundă 
din punct de vedere al condițiilor de siguranță și confort.  

Valoarea totală estimată a proiectului este 2.213.727,62 euro, din care aproximativ 
1.551.851.71 euro revin partenerului de proiect, Consiliu l Județean Iași (contribuția 
Consiliulu i Județean Iași va fi de 10% din costurile eligib ile ale proiectului aferente Județului 
Iași). 

Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este 
Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 

 
ENDOMANET - ENDOMETRIOSIS MANAGEMENT NETWORK 

Sursa de finanțare: POC România -Republica Moldova 2014 – 2020 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității 



 

Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la 
sănătate. 

Obiectivul principal al proiectului este de a ameliora diagnosticul și tratamentul 
afecțiunii, prin o mai bună metodologie și colaborare internațională. Obiectivul principal al 
proiectului poate fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective secundare / specifice. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� crearea unei echipe multidisciplinare de experți în managementul endometriozei; 
� crearea unei baze de date a cazurilor; 
� dezvoltarea infrastructurii de cercetare; 
� creșterea adresabilității pacientelor cu endometrioza inaparentă clinic; 
� dezvoltarea unor procedee de depistare și diagnostic precoce a endometriozei. 
Proiectul va fi implementat de către Județul Iași – Consiliu l Județean Iași, România și 

se va derula în parteneriat cu Raionul Fălești - Consiliul Raional Fălești, Republica Moldova. 
Endometrioza este o afecțiune care interesează un procent de 6 - 10% din populația feminină 
de vârstă reproductive, determinând în majoritatea cazurilor dureri uneori invalidante și 
infertilitate. Afecțiunea este greu de diagnosticat și manageriat, impunând un grad de 
expertiză și permanenta adaptare la cele mai noi cercetări în domeniu. Spitalul de Obstetrică 
și Ginecologie „Elena Doamna” Iași a fost implicat în cercetarea, diagnosticul și tratamentul 
acestei afecțiuni.  

În perioada 2007 – 2011, în spital s-a desfășurat un proiect de cercetare național 
finanțat de CNCSIS din cadrul MEC, care a inclus achiziția unor echipamente, marker pentru 
analize de depistare, workshop-uri de specialitate și care s-a f inalizat cu publicare de articole 
în reviste naționale și internaționale de impact, finalizarea unei teze de doctorat, precum și 
capitole pe acest domeniu în cărți de specialitate. Având în vedere experiența acumulată dar 
și rapid itatea progreselor științifice în domeniu, crearea unei rețele de centre – expert pentru 
managementul acestei afecțiuni este foarte utilă. 

Valoarea totală a proiectului este 1.567.269.81 euro, din care aproximativ 
1.326.005,81 euro revin partenerului de proiect, Consiliul Județean Iași. Cererea de 
Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar 
și este în EVALUARE. 
 

DEZVOLTAREA TURISMULUI TRANSFRONTALIER PRIN VALORIFICAREA 
TRADIȚIEI, CULTURII ȘI A MONUMENTELOR ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ 

UNGHENI, REPUBLICA MOLDOVA - IAȘI, ROMÂNIA 
Sursa de finanțare: POC România-Republica Moldova 2014 – 2020 
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric 
Prioritatea 2.1: Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, 
Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova, în calitate de Lider al proiectului, va 

include ca obiectiv cultural muzeul din comuna Sculeni. Județul Iași - Consiliu l Județean Iași,  
România, în calitate de partener în proiect, va include ca obiectiv cultural stăreția din cadrul 
Mănăstirii Golia. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea, consolidarea, 
protecția și securitatea monumentului cultural și istoric și promovarea acestuia pe baza unor 
strategii/concepte transfrontaliere.  

Obiectivele specif ice ale proiectului vor valorificarea potențialului cultural-istoric și 
turistic al stăreției din cadrul Mănăstirii Golia prin: 

� restaurarea, protejarea și conservarea stăreției; 
� punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene; 
� creșterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 

20,00 % pentru primul an de exploatare. 
Valoarea totală a proiectului este 1.691.482,28 euro, din care aproximativ 

1.517.039,10 euro revin partenerului de proiect, Consiliul Județean Iași. Cererea de 
Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar 
și este în EVALUARE. 



 

 
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ÎN REGIUNEA 

TRANSFRONTALIERĂ UNGHENI-IAȘI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII TRATĂRII ȘI A 
DETECTĂRII DE CAZ A TUBERCULOZEI 

Sursa de finanțare: POC România-Republica Moldova 2014 – 2020, 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității, 
Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la 

sănătate. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea cu echipamente, tehnică și 

aparatură medicală de ultimă generație a Secției “Pașcanu” din cadrul Spitalulu i de 
Pneumoftiziologie Iași.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea 

națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile 
sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele 
comunitare; 

� Alt obiectiv specific este cel de reducere a incidenței și mortalității provocate de 
tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a 
aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările OMS.  

Obiectivul major al Programului îl constituie oprirea cât mai rapidă a răspândirii 
infecției în rândul populației, prin diagnosticarea cât mai promptă a tuberculozei la persoana 
simptomatică și tratarea ei până la vindecare.  

Scopul principal este cel de reducere a incidenței și mortalității provocate de 
tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței 
la tratament, în conformitate cu recomandările OMS. Cu toate progresele înregistrate în 
ultimii an i, România este țara Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a tuberculozei (de 
4 ori peste media UE), având una dintre cele mai mici rate de vindecare și, corelativ, 
prezentând o creștere anuală a rezervorului de pacienți infecțioși.  

Strategia își propune ca obiectiv final asigurarea condițiilor pentru eliminarea 
tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România, până în 2050. În 2017, România a 
înregistrat cea mai mare incidență a tuberculozei din Uniunea Europeană (de cinci ori peste 
media UE), cu aproximativ 20% din cazurile de tuberculoză raportate in UE, in condițiile in 
care deține doar 4% din populația UE.  

Consiliul Județean Iași, are calitate de partener, Lider de proiect fiind Consiliul Raional 
Ungheni. 

Valoarea totală a proiectului este 1.651.517,00 euro, din care aproximativ 
504.758.00 euro revin partenerului de proiect, Consiliu l Județean Iași. Cererea de Finanțare 
pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în 
EVALUARE. 
 

TRANSHEART FOR CHILDREN - TRANSFRONTIER PLATFORM FOR CHILDREN 
WITH HEART DISEASES 

Sursa De Finanțare: Poc România - Republica Moldova 2014 – 2020, 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității, 
Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la 

sănătate. 
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți diagnosticarea și terapia 

precoce a bolilor cardiace în rândul copiilor din regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea 
bazei de intervenție, dotarea cu echipamente tehnologice de ultima generație, crearea unei 
metodologii comune, elaborarea unei baze de date transfrontalieră și instruirea personalului 
medical. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
� Crearea unei echipe multidisciplinare pentru screening, diagnosticare și intervenție; 



 

� Dezvoltarea registrului transfrontalier de pacienți cu boli cardiace; 
� Designul platformei de intervenție; 
� Dezvoltarea infrastructurii de diagnosticare și tratament, inclusiv asistență și 

monitorizare post-chirurgicală; 
� Realizarea unei metodologii și a unor proceduri comune de lucru/intervenție; 
� Creșterea adresabilității copiilor cu boli card iace și a accesului la servicii medicale 

de calitate în regiunea transfrontalieră; 
� Elaborarea și implementarea unui program comun de instruire a personalului 

medical; 
� Dotarea cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație. 
Județul Iași – Consiliu l Județean Iași, România, în calitate de partener în proiectul 

implementat în colaborare cu Raionul Strășeni – Consiliu l Raional Strășeni, Republica 
Moldova, intenționează să doteze cu aparatură performantă secția de cardiologie din cadrul 
Spitalului Clin ic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași. 

Spitalul Clin ic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași este singura unitate cu paturi de 
înaltă specialitate din regiunea de dezvoltare Nord- Est, ce deservește 8 județe din Moldova și 
întrunește aproape toate specialitățile pentru pacienții între 0-18 ani. Bolile cardiace 
congenitale (CHD) sunt cele mai frecvente tipuri de malformații congenitale, afectând 5-10 
din fiecare 1000 de nou-născuți, mai frecvent la copii prematuri. În România și Republica 
Moldova se nasc anual 900-1000 de copii cu malformații cardiace congenitale, iar 10-15% au 
nevoie de îngrijiri speciale în prima lună de viață. Majoritatea copiilor cu malformații sunt 
diagnosticați la naștere sau în primii doi ani de viață, iar unii dintre ei sunt diagnosticați la 
vârsta adultă atunci când apar complicații. 

Valoarea totală a proiectului este 1.529.723,76 euro, din care aproximativ 
403.328,76 euro revin partenerului de proiect, Consiliu l Județean Iași. Cererea de Finanțare 
pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în 
EVALUARE. 
 

CIRCUIT TURISTIC INTERNAȚIONAL DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI 
CULTURAL ISTORIC 

Sursa de finanțare: POC România-Republica Moldova 2014 - 2020  
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric 
Prioritatea 2.1: Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric 

 Proiectul este în parteneriat, Raionul Strășeni - Consiliul Raional Strășeni, în calitate de 
Lider de proiect cu Consiliu l Județean Iași, România. 

Județul Iași - Consiliu l Județean Iași, în calitate de partener va include în proiect 
reabilitarea Muzeului „Constantin Negruzzi” Hermeziu, comuna Trifești. 

Raionul Strășeni - Consiliu l Raional Strășeni, Republica Moldova, va include 
restaurarea, conservarea și includerea mai multor obiective de patrimoniu într-un circuit 
turistic, în scopul valorif icării și promovării patrimoniu lui cultural istoric din zona Podișului 
Central Moldovenesc, cu următoarele componente:  

� reparația bisericii de lemn de la Vorniceni;  
� conservarea, restaurarea, valorificarea sitului arheologic Vorniceni (cuptoare de 

olărie secol XIV d.H.);  
� amenajarea unui popas turistic pe traseu (parcare, bănci, foișoare ș.a.).  
Valoarea totală a proiectului este 1.544.263,00 euro din care aproximativ 

588.835,00 euro revin județului Iași. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost 
depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 
 

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂRĂ FRONTIERE 
Sursa de finanțare: POC România - Republica Moldova 2014 - 2020 
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric 
Prioritatea 2.1: Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. 



 

Proiectul este în parteneriat, Raionul Fălești - Consiliu l Raional Fălești, în calitate de 
Lider de proiect și Județul Iași – Consiliu l Județean Iași. Consiliul Județean Iași, în calitate de 
partener va include în proiect reabilitarea și punerea în valoare a clăd irii Muzeului ”Mihai 
Eminescu”, iar Raionul Fălești - Consiliul Raional Fălești, Republica Mo ldova, va include 
obiectivul monument de arhitectură de nivel raional ”Școala primară mixtă Fălești”.  

Valoarea totală a proiectului este 1.642.535,00 euro din care aproximativ 
873.000,00 euro revin județului Iași. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost 
depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 
 

CERCETAREA ŞI PROMOVAREA GENERĂRII DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ PRIN 
TRIGENERARE, BAZATE PE UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE SOLARE, 
PENTRU OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE, TERMICE SI A FRIGULUI, INCLUSIV 

ACHIZIŢIA ECHIPAMENTULUI 
Sursa de finanțare: POC România-Republica Moldova 2014 – 2020 
Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi 

inovare 
Prioritatea 2.1: Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 
Obiectivul general  este acela de a intensifica cooperarea la nivel economic, social şi 

de mediu în regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova, prin dezvoltarea unui 
sistem generator de energie electrică, termică şi a frigulu i cu panouri fotovoltaice prin 
trigenerare. Scopul proiectului este acela de a stimula utilizarea eficientă a energiei 
regenerabile. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
� Cercetarea  de sisteme noi în domeniul energiei regenerabile prin crearea unui 
sistem inovativ de trigenerare instalat pe două clădiri (Răducăneni şi Vadul lui Vodă). 
� Demonstraţie practică asupra posibilităţii de a genera aer rece folosind apă 
fierbinte obţinută folosind energia solară. 
Lider de proiect este Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţă din Moldova, iar 

Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de partener a inclus ca obiectiv, dotarea Unităţii Medico-
Sociale Răducăneni. 

Valoarea totală a proiectului este 173.698,00 euro din care aproximativ 21.566,00 
euro revin Consiliulu i Judeţean Iaşi. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă 
la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 
 

REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE TRANSFRONTALIERE DIN JUDEŢUL 
IAŞI ŞI RAIONUL LEOVA - OBIECTIV MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEŢEAN DJ 

249A, DE LA KM 3+100 LA KM 12+139, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE 
LOCALITĂŢILE HOLBOCA ŞI BOSIA 

Sursa de finanțare: POC România-Republica Moldova 2014 – 2020 
Obiectivul tematic 7: Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi 

sistemelor de transport şi comunicare 
Prioritatea 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi 

infrastructurii TIC 
Obiectivul general este îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii bunurilor şi 

persoanelor prin reabilitarea a 10,239 Km de infrastructură rutieră în regiunea transfrontalieră 
Iaşi-Leova. Scopul proiectului este acela de a creşte lungimea reţelei de infrastuctură rutieră 
reabilitată cu 9,039 Km în judeţul Iaşi şi cu respectiv 1,200 Km în Raionul Leova. 

Obiectivele specifice  
� Reabilitarea şi modernizarea a 9,039 Km din drumul judeţean DJ249A Km 

3+100 – Km 12+139 în judeţul Iaşi, astfel încât să se atingă parametrii tehnici 
necesari din punct de vedere al siguranţei şi confortului. 

� Reabilitarea şi modernizarea a 1,200 Km din drumul L-548 Km 0+0001+200 în 
Raionul Leova, astfel încât să se atingă parametrii tehnici necesari din punct de 
vedere al siguranţei şi confortului. 



 

� Facilitarea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei în regiunea frontalieră în 
punctele Oancea, Leuşeni şi Sculeni. 

Lider de proiect este Consiliu l Raional Leova, iar Consiliu l Judeţean Iaşi are calitate de 
partener.  

Valoarea totală a proiectului este 2.310.248,43 euro din care aproximativ 
1.782.167,16 euro revin județului Iași. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost 
depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 
 

IMPROVING CITIZENS LONGEVITY AND QUALITY OF LIFE IN IAŞI – SÂNGEREI 
CROSSBORDER REGION THROUGH PROVIDING INNOVATIVE HEALTH CARE 

SERVICES 
Sursa De Finanțare: Poc România-Republica Moldova 2014 – 2020 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii 
Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la 

sănătate. 
Obiectivul general este acela de a facilita accesul la servicii medicale de calitate, de 

a realiza un sistem mai bun de informare a pacientului pentru a reduce inegalităţile existente 
în domeniul sănătătii. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
� Achiziţia unui mamograf dig ital de înaltă performanţă pentru Spitalul Clinic de 
Obstretrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi. 
� Renovarea obiectivului medical Stabilimentului Medical din Raionul Sângerei. 
Mamografia este cea mai bună metodă radiologică disponibilă astăzi ce poate detecta 

precoce cancerul de sân. Deşi mamografiile, la fel ca majoritatea analizelor medicale, nu au o 
acurateţe de 100%, controlul regulat cu ajutorul mamografie i reprezintă cea mai bună 
metodă radiologică de a descoperi cancerul de sân precoce, înainte de a apărea semne sau 
simptome evidente de cancer. Având în vedere faptul că în România, numărul de cazuri 
diagnosticate anual cu afecţiunea de neoplasm mamar este de 8.981, iar rata de mortalitate a 
acestei afecţiuni este de 36 % din cazurile diagnosticate, este imperios necesar a se lua 
măsuri de prevenţie pentru a reduce rata de deces prin această afecţiune. 
 Lider de proiect este Raionul Sângerei, iar Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de 
partener a inclus ca obiectiv de investiţie, achiziţia unui mamograf digital de înaltă 
performanţă pentru Spitalul Clin ic de Obstretrică şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi. 

Valoarea totală a proiectului este 1.430.340,00 euro din care aproximativ 
370.300,00 euro revin județului Iași. Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost 
depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în EVALUARE. 
 

PROIECTE ÎN MONITORIZARE 
 În anul 2018, în cadrul DPDD, au fost monitorizate 11 proiecte, ce au fost finalizate în 
anii precedenți, și care au beneficiat de finanțare din fonduri europene prin programele: 
Programul Operaţional Regional 2007-2014, Programul Operaţional Comun România-
Republica Moldova-Ucraina 2007-2013, Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013.  

Dintre acestea unul, respectiv „Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor speciale 
din județul Iași”, a ieșit din perioada de monitorizare în luna iunie. 

Obiectivul investiției Data finalizării 
proiectului 

Perioada de 
monitorizare 

Ambulatoriul de Specialitate Obstretrică şi 
Ginecologie „Cuza Vodă” Iași 

Iunie 2016 Iunie 2021 

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clin ic 
de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi Iunie 2016 Iunie 2021 

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului 
Clinic de Pneumoftiziologie Iași 

Octombrie 2016 Octombrie 
2021 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Iulie 2013 Iulie 2018 



 

școlilor speciale din județul Iași 
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere interjudețene 
DJ282C,DJ282,DJ282B Iași-Botoșani 

Ianuarie 2015 Ianuarie 2020 

Sistem informatic destinat gestiunii 
registrului agricol în format electronic  

SIGRA-IS 3 
Noiembrie 2015 Noiembrie 

2020 

Reabilitarea si modernizarea drumului 
interjudețean DJ 248 Iași-Vaslu i August 2015 August 2020 

Reabilitarea mănăstirii Golia 
- Etapa II 

Decembrie 2015 Decembrie 
2020 

Parcul Agro-Industrial TransAgropolis-
Transfrontier Agribusiness Support Decembrie 2015 Decembrie 

2020 
Echilibru - Sprijin pentru familiile copiilor 

cu dizabilități din Municipiul Iași 
Aprilie 2017 Aprilie 2022 

Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Iaşi – Faza I Iulie 2016 Iulie 2021 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
  
 

 



 

 
 
 
 



 

Sursa - servicii publice deconcentrate/instituții publice din județul Iași, Consiliul Județean Iași, Primăria 
Municipiului Iași, Instituția Prefectului – Județul Iași  
 

 


