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PROVOCĂRI CARE NASC 
OPORTUNITĂȚI
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Soluții locale pentru nevoi locale. Acesta este dictonul după 
care ne ghidăm activitatea de mai bine de cinci ani ca Fundație 
Comunitară. Aducem împreună oamenii cu inițiativă din co-
munitate și pe cei care au capacitatea de a le susține financiar 
ideile, pentru ca împreună să facem din Iași, un oraș în care ne 
face plăcere să locuim. 

Provocarea pe care am avut-o încă de la început, a fost cum 
alegem acele idei pentru care ne angajăm să luptăm și pentru 
care dintre ele ne conservăm energia pentru bătălii ulterioare? 
Cum decidem care din propunerile comunității sunt urgente, 
care importante sau care reprezintă vocea unei părți signifiante 
din comunitate?  Ne-am fundamentat deciziile consultându-ne 
cu actori importanți din comunitate și oferind constant dona-
torilor șansa de a susține acele inițiative care se apropie cât 
mai mult de viziunea lor de dezvoltare a Iașului. 

Așa se face că în ultimii cinci ani am finanțat mai bine de 
200 de proiecte și am oferit tot atâtea burse pentru a sprijini 
excelența și performanța. Proiectele sprijinite au acoperit un 
areal vast de domenii de dezvoltare locală, de la educație sau 
sport, la incluziune socială și sănătate și însumează deja peste 
1.000.000 lei.

Am simțit însă nevoia de a avea un instrument cu ajutorul că-
ruia să putem focaliza investițiile în comunitate și care să ne 
ajute atât pe noi cât și pe donatorii noștri, să facem investiții cu 
un impact crescut. Raportul de față redă semnele vitale ale co-
munității. Ne oferă o perspectivă asupra a 11 domenii pe care le 
putem influența pentru a crește calitatea vieții ieșenilor. Unele 
dintre ele pot fi influențate mai degrabă de mediul administra-
tiv, altele de sectorul de afaceri sau de mediul universitar, însă 
o parte importantă dintre ele sunt în aria noastră de influență, 
a societății civile, a ieșenilor care își pot aduce contribuția lu-
ând inițiativă și demarând proiecte în care să își implice colegii, 
vecinii sau prietenii și care în timp să schimbe în bine orașul.

CIPRIAN-MIHAI PĂIUȘ
Director executiv Fundația Comunitară Iași
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PE CE NE BAZĂM 
CÂND INVESTIM ÎN 

COMUNITATE? 
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Cum poate o bancă să susțină comunitatea pe termen lung, 
dincolo de obiectul de activitate de zi cu zi? Finanțăm afaceri 
cu potențial de durată pentru clienții noștri, susținem bunăs-
tarea familiilor lor, creăm un mediu de lucru nediscriminatoriu 
cu șanse egale pentru fiecare angajat, sprijinim comunitățile și 
protejăm natura.

UniCredit Bank face parte dintr-un Grup care, în mod tradițio-
nal, este recunoscut pentru acțiunile sale de implicare socială. 
În acest sens, în România desfășurăm mai multe proiecte, unul 
dintre ele realizat cu sprijinul UniCredit Foundation, prin care 
am reușit să dezvoltăm 17 afaceri sociale. Anul trecut,  pentru a 
ajuta și mai mult oamenii din grupurile dezavantajate, priorita-
tea noastră a fost sprijinirea unor afaceri sociale existente care 
au dovedit că au potențial de creștere. Pentru UniCredit Bank 
acest proiect a fost o oportunitate de a susține atât economia 
locală, cât și economia socială, domeniu cheie pentru crește-
rea României, promovarea incluziunii sociale și a bunăstării 
naționale.

Dar fără date din comunitate nu putem ști dacă ceea ce fa-
cem, facem cu folos. De aceea, am ales să susținem cercetarea 
Vital Signs, un efort complicat de colectare de date care dă o 
imagine obiectivă a stării de bine dintr-o comunitate.  

Am ales să începem cu Vital Signs București și Vital Signs Iași 
pentru că în aceste orașe sunt cele mai mari birouri ale unor 
companii din grupul UniCredit. Datele colectate în cele 11 do-
menii ne ajută să luăm pulsul din cele două comunități, să ve-
dem ce nevoi reale sunt și cum putem investi pe termen lung 
în ele.   

Noi suntem convinși că România poate crește sustenabil, iar 
UniCredit Bank va rămâne un partener de cursă lungă în acest 
demers. Astfel, suntem alături de fundațiile comunitare, care aju-
tă comunitățile locale să crească sustenabil, prin forțe proprii.

ANCA UNGUREANU
Director Identitate și Comunicare UniCredit Bank
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VITAL SIGNS IAȘI

CONTEXT

METODOLOGIE

Elaborat după un format internaţional1, studiul pilot Vital 
Signs Iaşi îşi propune să traseze o imagine de ansamblu cu 
privire la vitalitatea urbană locală, plecând de la 11 domenii 
de interes care definesc pilonii de dezvoltare ai oricărui spaţiu 
social. Astfel, prin intermediul acestui proiect s-a urmărit cule-
gerea unor informaţii relevante pentru fiecare secţiune în parte 
(Decalajul dintre bogați și săraci, Siguranță, Sănătate, Educa-
ție, Artă și cultură, Mediu, Muncă, Apartenență, Populație, Mo-
bilitate, Economie locală), cu scopul de a evidenţia principalele 
caracteristici specifice acestora, eventualele disfuncţionalităţi 
sau aspecte de interes pentru comunitatea ieşeană. Cunoaşte-
rea acestor elemente poate contribui la conturarea unor stra-
tegii de revigorare urbană, de intervenţie comunitară, dar şi de 
conştientizare în rândul populaţiei generale sau a actorilor de 
dezvoltare în legătură cu starea de facto din municipiul Iaşi.

Studiul s-a derulat în perioada noiembrie 2016 – februarie 

1 http://communityfoundations.ca/vitalsigns/

Abordarea temei s-a făcut printr-o analiză de tip analiză se-
cundară a datelor, având la bază documente cifrice publice 
oficiale. Analiza documentelor sociale – privită ca metodă non-
reactivă, constituie un demers care are ca obiect de activitate 
centralizarea şi interpretarea unor date existente, care nu pot 
suferi modificări prin intervenţia cercetătorului. Totuşi, aceas-
tă metodă nu este privată de riscuri, acurateţea datelor fiind 
determinată de tipurile de documente utilizate, sursele consul-
tate, modalităţile de recoltare folosite (atât de cercetător, cât şi 
de cei care au produs datele), validitatea informaţiilor ş.a. De 
altfel, prin intermediul unui astfel de demers se poate ajunge 
la o cunoaştere mai degrabă de ordin cantitativ a unui spaţiu 
social, axată pe o analiză descriptivă a proceselor din interio-
rul acestuia, care poate fi utilizată ulterior în dezvoltarea unor 
strategii de intervenţie în anumite domenii sau ca bază pentru 

2017 şi a vizat colectarea de date specifice anului 2015 (sau 
celui mai apropiat an), prin intermediul unor cereri-tip de 
informaţii publice, transmise instituţiilor/organizaţiilor (în 
atenţia conducerii/responsabilului cu oferirea de informaţii 
publice), plecând de la prevederile Legii 544/2001, precum şi 
printr-o analiză a documentelor statistice/sociale existente 
în spaţiul public. Aşadar, prezentul raport a fost realizat în 
urma culegerii şi interpretării datelor obţinute de la instituţii/
organizaţii şi din informaţiile disponibile online sau din alte 
surse oficiale.

Pe această cale, Fundaţia Comunitară Iaşi aduce mulţumiri 
speciale tuturor celor care au răspuns favorabil solicitărilor 
făcute şi îi asigură de întreaga recunoştinţă, existenţa acestui 
raport fiind influenţată direct de buna colaborare cu aceste  
instituţii/organizaţii şi de promptitudinea cu care au dat curs 
invitaţiei noastre!

trasarea unor cercetări de teren, care să permită aprofundarea 
informaţiilor. Un prim pas în elaborarea proiectului a fost stabi-
lirea domeniilor şi a indicatorilor specifici, fiind urmărită adap-
tarea modelului canadian la realitatea românească.

Metodologia de aplicare, colectare şi interpretare. În ca-
drul proiectului Vital Signs Iaşi, numărul de indicatori principali 
pentru care s-a urmărit culegerea de date a fost 98. Aceştia au 
fost selectaţi plecând de la formatul original al proiectului şi 
adaptaţi la specificul ţării noastre, având drept caracteristici 
esenţiale faptul că sunt de interes public şi că prin intermediul 
acestora pot fi semnalate anumite probleme asupra cărora co-
munitatea poate acţiona. După gruparea indicatorilor pe secţi-
uni şi corelarea lor cu o serie de instituţii/ organisme în a căror 
competenţă intră/ar putea intra centralizarea lor, a fost întoc-
mită o listă cu numele şi datele de contact ale instituţiilor şi au 
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fost pregătite adrese oficiale, în baza Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi 
completările ulterioare. 

Aşadar, în vederea culegerii datelor de pe teren, s-a optat 
pentru transmiterea de adrese oficiale – în format electronic, 
instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate în cele 11 domenii de 
interes pentru proiectul Vital Signs. Cererile au fost formulate 
plecând de la modelul-tip aferent unui astfel de procedeu (Le-
gea nr. 544/2011), iar în cadrul acestora au fost introduşi indi-
catorii corespunzători, fiind însoţiţi de următoarea precizare:

În cazul în care pentru anumiți indicatori nu sunt dispo-
nibile date corespunzătoare anului 2015, vă rugăm să ne 
transmiteți datele cele mai recente. De asemenea, acolo 
unde nu au fost colectate date pentru indicatorii mențio-
nați mai sus, dar există unele apropiate, vă rugăm să ni le 
transmiteți pe cele disponibile.

Datele au fost colectate pe e-mail şi verificate, iar pentru 
completările necesare au fost accesate surse externe, care au 
contribuit la o mai bună cunoaştere a elementelor de interes. 
Raportul de cercetare a fost grupat pe secţiuni, urmărind ast-
fel linia celor 11 domenii de interes menţionate anterior. Chiar 
dacă anumiţi indicatori au fost solicitaţi mai multor instituţii, 
în general nu au existat suprapuneri privind furnizarea de in-
formaţii. Totuşi, în situaţiile în care au fost primite date pentru 
acelaşi indicator din mai multe surse, acest lucru a fost menţi-
onat în raport, iar eventualele contradicţii au fost semnalate. 

Limitele cercetării: Pentru o mai bună înţelegere a secţiunii 
dedicate analizei datelor, se impune menţionarea limitelor pe 
care proiectul le are în acest stadiu. Cu toate că formatul iniţial 
al acestui proiect a prevăzut culegerea de informaţii pentru un 
număr mai mare de indicatori, precum şi de date specifice la 
nivelul municipiului Iaşi, rezultatul final a fost puternic influen-
ţat de o serie de factori. Aceştia pot fi sintetizaţi astfel:
• Lipsa unui răspuns din partea anumitor instituţii/ organizaţii 

cărora li s-au trimis solicitări de date a îngreunat procesul 
de colectare şi a dus la existenţa unor lacune în cadrul 
proiectului. Din păcate, absenţa unui răspuns din partea 
acestora (inclusiv pentru semnalarea faptului că nu deţin 

datele solicitate) influenţează modul în care ne raportăm 
la aceşti indicatori. De altfel, lipsa răspunsului nu este 
echivalentă întotdeauna cu inexistența datelor, de aceea 
trebuie tratate cu prudenţă secţiunile din raport în care este 
semnalată absenţa informaţiilor.

• Inexistenţa unor date specifice pentru anumiţi indicatori la 
nivelul municipiului Iaşi a influenţat trasarea unei imagini 
cât mai precise pe plan local, fiind necesară abordarea aces-
tora la nivel judeţean, regional sau naţional. Totuşi, o astfel 
de perspectivă holistică nu oferă precizia căutată la nivel 
local, ci doar are rolul de a încadra într-un anumit context 
spaţiul social vizat. 

• Este posibilă prezenţa unor inadvertenţe între metodologiile 
de înregistrare şi prelucrare a datelor la nivelul instituţiilor. 
Spre exemplu, există situaţii în care acelaşi indicator deţine 
cifre diferite din surse distincte. Acest lucru constituie şi un 
semnal de alarmă privind comunicarea dintre instituţii şi – 
pe alocuri, lipsa de fluiditate în circuitul informaţiilor.

Aceste aspecte nu trebuie să descurajeze demersurile ulteri-
oare, ci să evidenţieze necesitatea acţionării pe plan local în 
vederea obţinerii unor date specifice, exacte, care să vină în 
sprijinul comunităţii. De asemenea, o mai bună comunicare 
între instituţii şi existenţa unor metodologii omogene de colec-
tare a datelor ar putea să suplinească o parte dintre lipsurile pe 
care spaţiul ieşean le are în acest moment. Nu în ultimul rând, 
analiza statistică propusă în cadrul acestui raport urmăreşte 
trasarea unei perspective de la general la particular şi – indi-
ferent de limitele pe care le are, constituie o iniţiativă utilă şi 
dezirabilă pentru cunoaşterea în detaliu a comunităţii ieşene 
şi înţelegerea acesteia într-un mod unitar, prin multitudinea de 
domenii abordate. 



Prima secțiune a acestui raport a vizat realizarea unei analize privind 
raportul dintre bogați şi săraci. Cu toate că un decalaj între cele două 
elemente este specifi c fi ecărui spațiu social, trebuie avut în vedere 
faptul că existența unor inegalități majore - diferențe semnifi cative la 
nivelul celor două categorii, generează efecte negative pe mai multe 
planuri. Printre acestea, putem menționa o reducerea a mobilității so-
ciale (la nivel intergenerațional) şi o frânare a procesului de dezvolta-
re economică (nivel societal). De altfel, modul în care ne raportăm la 
anumite grupuri vulnerabile (persoane sărace, copii/ tineri lipsiți de în-
grijire sau sprijin material, persoane vârstnice singure sau dependente 
etc.2) este esențial pentru înțelegerea unei comunități. În acest sens, 
pentru a contura o imagine de ansamblu la nivelul municipiului Iaşi, se 
impune o centralizare a unui set de indicatori relevanți.

 DECALAJUL DINTRE 
BOGAȚI ȘI SĂRACI

Astfel, în vederea evidenţierii unor elemente specifice pe plan 
local, este importantă trasarea unui cadru general de analiză, 
un prim indicator analizat în acest sens fiind rata sărăciei rela-
tive. Potrivit definiţiei date de Institutul Naţional de Statistică, 
aceasta reprezintă: 

Ponderea persoanelor sărace (după metoda relativă de 
estimare) în totalul populaţiei. Se consideră sărace per-
soanele din gospodăriile care au un venit disponibil pe 

▼
RATA GENERALĂ A SĂRĂCIEI

0701



DECALAJUL DINTRE BOGAȚI ȘI SĂRACI

I A Ș I :  P U L S U L  C O M U N I T Ă Ț I I  •  1 1
SURSA:  
baza TEMPO-online,  INS 
(Adresă transmisă Fundației  Comunitare Iași)

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

DECALAJUL DINTRE BOGAȚI ȘI  SĂRACI7

Figura 2. RATA SĂRĂCIEI RELATIVE PENTRU REGIUNEA NORD-EST.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

30,80 32,10 31,70

34,50
36,10 35,90

SURSA:  
Anuarul  Stat ist ic  al  Judeţului  Iaşi  2015,  p .  67

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

MOBILITATE5

adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv 
contravaloarea consumului din resur-
se proprii) mai mic decât nivelul pra-
gului de sărăcie. În mod curent, acest 
indicator se determină pentru pragul 
de 60% din mediana veniturilor dis-
ponibile pe adult-echivalent.3 

Conform datelor furnizate de EUROSTAT4, 
în anul 2015, România se afla pe prima 
poziţie la nivelul Uniunii Europene privind 
rata sărăciei relative, aceasta având 
valoarea 25,4% - la o diferenţă de 8,1 p.p. 
faţă de media europeană, fiind urmată de 
Letonia (22,5%) şi Lituania (22,2%). La polul 
opus se clasau Republica Cehă (9,7%) şi 
Olanda (11,6%). 

Analizând datele la nivel naţional pen-
tru anii 2010 – 2015, se observă o creştere 
a acestui indicator, de la 21,6% (2010) la 
25,4% (2015), între aceşti ani fiind vizibilă 
o majorare graduală. Raportat la plan regi-
onal, statisticile5 indică faptul că Regiunea 
Nord-Est – din care face parte municipiul 
Iaşi, este marcată de cea mai ridicată rată 
a sărăciei relative (35,9%), pe cea de-a doua 
poziţie fiind Regiunea Sud-Est (32,3%), iar la 
pol opus Regiunea Centru (17,8%) şi Bucu-
reşti-Ilfov (la o diferenţă de 30 p.p.). Aşadar, 
35,9% din populaţia regiunii Nord-Est dispu-
ne de un venit mai mic decât pragul stabilit 
la 60% din mediana veniturilor disponibile 
pe adult-echivalent. 

Creşterea coeziunii sociale şi reducerea 
disparităţilor regionale constituie obiective 
înscrise pe agenda globală, un prim pas în 
găsirea unor soluţii eficiente pentru îndrep-
tarea acestor inegalităţi fiind o bună cu-
noaştere a realităţii sociale.

Evoluţia ratei sărăciei relative din Regiu-
nea Nord-Est - prezentată în Figura 2, indică 
o creştere a  acestui coeficient în ultimii ani.  
Pe plan local nu există date specifice, însă 
cifrele de mai jos ne permit plasarea munici-
piului Iaşi într-un cadru vulnerabil din punct 
de vedere economic (nivel de trai).
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Figura 1. RATA SĂRĂCIEI RELATIVE  PE REGIUNI, 2015.
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Un alt aspect de interes pentru o mai bună înţele-
gere a cadrului general în care se plasează munici-
piul Iaşi este rata riscului de sărăcie sau excluziune 
socială. Potrivit Institutului Naţional de Statistică6, 
persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE 
sunt cele aflate în cel puţin una din următoarele si-
tuaţii: au venituri disponibile inferioare pragului de 
sărăcie, sunt în stare de deprivare materială severă, 
trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redu-
să a muncii.

Datele disponibile la nivelul ţării noastre indică 
faptul că mai bine de o treime din populaţia totală 
se afla în risc de sărăcie şi excluziune socială în anul 
2015. Pe plan regional, Regiunea Nord-Est este cea 
care dispune de cea mai ridicată valoare a acestui 
indicator (46,2%), fiind urmată – la o diferenţă mică, 
de Regiunea Sud-Est. Comparativ cu Bucureşti-Ilfov, 
regiunea din care face parte municipiul Iaşi este mai 
expusă acestui risc cu aproximativ 25 p.p. 

▼
RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ (AROPE)
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Figura 3. RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ 2015.
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Totuşi, trebuie menţionat faptul că 
analiza datelor la nivelul anilor 2010-
2015 pentru Regiunea Nord-Est indică un 
uşor progres în diminuarea acestei rate. 
Astfel, dacă la nivelul anului 2010 52,4% 
din populaţia regiunii se afla în această 
situaţie de risc, datele din 2015 indică o 
cifră cu 6,2% mai mică. Aşadar, munici-
piul Iaşi face parte dintr-o zonă caracte-
rizată prin cifre nefavorabile în ceea ce 
priveşte sărăcia şi printr-un decalaj pu-
ternic între venituri la nivelul populaţiei. 
În continuare, pentru a evidenţia situaţia 
pe plan local, analiza se va concentra pe 
evidenţierea unor indicatori aferenţi aju-
toarelor sociale.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială7, la ni-
velul municipiului Iaşi au beneficiat de 
drepturi băneşti de asistenţă socială 
un număr mediu de 60.522 familii şi per-
soane singure în anul 2015.

În acelaşi an, în baza Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, au 
beneficiat de ajutoare sociale un număr 
de 4.846 titulari – conform cifrelor ofe-
rite de ANPIS, iar agenţia judeţeană a 
declarat un număr mediu lunar de 8.268 
persoane. Potrivit ANPIS8, de acest ajutor  
social lunar acordat pentru asigurarea 
venitului minim garantat pot beneficia 
familiile şi persoanele singure, cetăţenii 
români sau cetăţeni ai altor state sau 
apatrizi, care au reşedinţa sau, după 
caz, domiciliul în România, în condiţii-
le legislaţiei române. De asemenea, pe 
baza informaţiilor furnizate de Direcţia 
de Asistenţă Comunitară Iaşi,  în cadrul 
acestei instituţii au fost înregistrate 649 
persoane care au beneficiat de ajutoare 
sociale pentru asigurarea venitului mi-
nim garantat, la nivelul municipiului Iaşi.

O altă formă de ajutor social este 
alocaţia pentru susţinerea familiei, 
acordată – pe baza Legii nr. 277/2010, 

republicată în 2012, familiilor sau per-
soanelor singure cu venituri reduse, care 
au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de 
până la 18 ani. Numărul mediu al bene-
ficiarilor acestui tip de alocaţie la nivelul 
anului 2015 a fost de 5.126 titulari, potri-
vit informaţiilor furnizate de ANPIS, iar 
AJPIS Iaşi a menţionat un număr mediu 
lunar de 12.860 persoane. Alte cifre – fur-
nizate de DAC Iaşi, indică un număr de 
480 de dosare privind acordarea alocaţi-
ei pentru susţinerea familiei înregistrate 
la nivelul municipiului Iaşi.

De asemenea, potrivit ANPIS, 17 
familii/ persoane singure au beneficiat 
de ajutoare de urgenţă acordate de 
la bugetul de stat în anul 2015, pe raza 
municipiului Iaşi. Datele diferă de cifrele 
oferite de Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, potrivit 
căreia numărul total al beneficiarilor 
de ajutoare de urgenţă la nivelul 
municipiului Iaşi, pentru 2015, a fost 
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▼
RATA SĂRĂCIEI  ÎN RÂNDUL COPIILOR

Un alt indicator specific acestei secţi-
uni este rata sărăciei  în rândul copii-
lor. Pentru a trasa un profil la nivelul mu-
nicipiului Iaşi, am solicitat instituţiilor de 
resort o serie de informaţii privind acor-
darea de ajutoare sociale acestei catego-
rii de populaţie. De menţionat este faptul 
că lipsa unui nivel de trai corespunzător 
influenţează dezvoltarea copilului şi are 
consecinţe pe termen lung. De altfel, aşa 
cum a mai fost menţionat în cadrul pre-
zentului raport, copiii sau tinerii lipsiţi 
de îngrijire/ sprijin material constituie 
un grup vulnerabil, căruia i se acordă o 
atenţie deosebită în elaborarea strategi-
ilor de reducere a riscului de sărăcie sau 
excluziune socială.

Potrivit informaţiilor acordate de Direc-
ţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, în anul 
2015 au fost înregistraţi 501 copii la nive-
lul municipiului Iaşi care au beneficiat de 
ajutor financiar, altul decât alocaţia de 
creştere a copilului. 

Cât priveşte numărul de copii în mă-
suri de protecţie specială (potrivit Legii 
272/2004 privind protecţia şi promo-
varea drepturilor copilului, republicată 
în 2014) cu părinţii domiciliaţi pe raza 
municipiului Iaşi, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Iaşi a raportat existenţa a 172 de copii în 
centre de plasament, 330 copii la asis-
tenţi maternali şi 189 copii în plasament 
familial la rude şi alte persoane.
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Figura 3. RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ 2015.
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de 30 persoane. De altfel, şi statisticile 
oferite de DAC în această privinţă 
indică cifre mai mari, în cadrul Direcţiei 
de Asistenţă Comunitară Iaşi fiind 
înregistrate 2.177 de persoane care au 
beneficiat de ajutoare de urgenţă în anul 
2015.

Observaţie: Aşa cum reiese din datele prezentate mai sus, există o serie de 
contradicţii privind informaţiile oferite de cele trei instituţii în legătură cu numărul  
beneficiarilor de ajutoare sociale. Acest lucru poate fi explicat fie prin modul 
în care se face comunicarea între instituţii, fie prin responsabilităţile specifice 
fiecărui organism sau metodologiile de lucru, care conduc la înregistrări distincte 
ale solicitărilor de acest tip. Indiferent de cauza producerii acestei situaţii, datele 
analizate trebuie tratate cu prudenţă şi asociate fiecărei surse în parte.

Ajutoare sociale 2015: ANPIS DAC AJPIS Iaşi 
Drepturi reprezentând beneficii de 
asistenţă socială

60.522 -

Ajutoare sociale pentru asigurarea 
venitului minim garantat

4.846 649 8.268/lună

Alocaţia pentru susţinerea familiei 5.126 480 12.860/lună

Ajutoare de urgenţă 17 2177 30

Figura 4. NUMĂR BENEFICIARI AJUTOARE SOCIALE.
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Figura 5. NUMĂR COPII ÎN MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ - 2015.
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La nivelul judeţului Iaşi, numărul me-
diu al beneficiarilor de pensii de asigu-
rări sociale de stat din anul 2014 era de 
146.9269, cu 1474 mai mult faţă de anul 
2013. Cât priveşte cuantumul pensiei 
medii lunare, potrivit aceleiaşi surse, 
pensia de asigurări sociale de stat pentru 
anul 2014 din judeţul Iaşi era de 828 lei, 
pensia de asigurări sociale – agricultori 
era în valoare de 340 lei, pensia I.O.R.V. 
avea o medie de 234 lei, iar ajutorul so-
cial – tip pensie avea o medie de 209 lei.

Potrivit Direcţiei de Asistenţă Comuni-
tară Iaşi10, la nivelul anului 2015 au fost 
înregistrate 26.554 persoane vârstnice 
care au beneficiat de o formă de ajutor 
financiar, alta decât pensia, forma de 
ajutor oferită fiind legitimaţii de trans-
port şi tichete sociale, acordate din bu-
getul local.

Importanţa băncilor de alimente este 
strâns legată de statisticile privind rata 
riscului de sărăcie şi excluziune socială, 
o componentă a acestui indicator fiind 
starea de deprivare materială severă, 
unde este inclus itemul „a mânca o 
masă care să conţină carne, peşte (sau 
echivalent vegetarian) o dată la două 
zile”. Cât priveşte ţara noastră, Româ-
nia se clasează pe locul doi din UE în 
privinţa acestui indicator, iar Regiunea 
Nord-Est deţine cel mai ridicat procent la 
nivel naţional. Cu toate acestea, potrivit 
informaţiilor din presă, la nivelul anului 
2016 România şi Slovenia erau singure-
le state din UE care nu deţineau bănci 

Coeficientul GINI14  constituie un instru-
ment important în evaluarea inegalităţii 
dintr-un spaţiu social. Valorile coeficien-
tului sunt cuprinse între 0 şi 1 (şi repre-
zentate ca procentaj), iar cu cât este mai 
mică valoarea, cu atât  gradul de inegali-
tate este mai scăzut. 

Potrivit datelor EUROSTAT15 disponibile 
pentru anul 2015, valoarea coeficientului 
GINI la nivelul Uniunii Europene era de 
31%, România deţinând penultima pozi-
ţie în clasament, după Lituania (37,9%), 
cu o valoare de 37,4%, ceea ce reflectă o 
inegalitate crescută. De asemenea, ana-
liza coeficientului specific ţării noastre 
pentru anii 2010-2015 indică o creştere 
graduală a acestuia (Figura 6), aspect 
care semnalează o lipsă de progres în 
privinţa reducerii disparităţilor la nivelul 
veniturilor/ averilor populaţiei României. 
Pe plan local – municipiul Iaşi, nu există 
date privind acest indicator.

▼
RATA SĂRĂCIEI ÎN CAZUL PERSOANELOR DE 

VÂRSTA A TREIA

▼
UTILIZAREA DE BĂNCI DE ALIMENTE

▼
COEFICIENTUL GINI

de alimente – în condiţiile în care acest 
concept a fost lansat pentru prima dată 
în 196711. Despre o primă iniţiativă publi-
că în acest sens găsim date în anul 2016, 
când DGASMB a anunţat lansarea unui 
proiect cu scopul dezvoltării unei bănci 
de alimente în Bucureşti12. 

Totuşi, este important de subliniat fap-
tul că la nivel naţional există un program 
dezvoltat de Crucea Roşie începând cu 
anul 2009 – Banca de Alimente a Crucii 
Roşii Române13, proiect implementat în 
31 de localităţi din România, printre care 
şi municipiul Iaşi. Raportul de cercetare 
Banca de alimente la 3 ani (2009-2012) 
nu conţine date specifice pentru judeţul/ 
municipiul Iaşi.
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Figura 6. EVOLUȚIA COEFICIENTULUI GINI - ROMÂNIA.
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REFERINȚE

• În anul 2015, România se afla pe prima poziţie la nivelul Uniunii 
Europene privind rata sărăciei relative, iar la nivel naţional, Regiunea 
Nord-Est – din care face parte municipiul Iaşi, era marcată de cea mai 
ridicată rată a sărăciei relative.

• Numărul mediu de familii şi persoane singure care au beneficiat de 
drepturi bănăşti de asistenţă socială în 2015, la nivelul mun. Iaşi, a 
fost de 60.522 (sursa: APIS).

• Există o serie de contradicţii între instituţiile publice privind informa-
ţiile legate de numărul beneficiarilor de ajutoare sociale. Este posibil 
ca acest lucru să reflecte fie o comunicare deficitară între instituţii, fie 
lipsa unui cadru coerent, unitar (inclusiv ca metodologie) de înregis-
trare a unor astfel de informaţii.

• La nivelul municipiului Iaşi, 501 copii au beneficiat de ajutor financi-
ar, altul decât alocaţia de creştere a copilului în anul 2015, iar 26.554 
persoane vârstnice au beneficiat de o formă de ajutor financiar, alta 
decât pensie, sub formă de legitimaţii de transport şi tichete sociale, 
acordate din bugetul local. (Sursa: DAC Iaşi).

• În judeţul Iaşi, numărul mediu al beneficiarilor de pensii de asigurări 
sociale de stat din anul 2014 a crescut cu 1464 faţă de cel din anul 
anterior (sursa: INS).

• La nivelul ţării noastre nu există încă implementat un sistem de bănci 
de alimente, singura iniţiativă în acest sens a fost lansată de Crucea 
Roşie România (din 2009), care a inclus şi mun. Iaşi în acest proiect.

• Datele privind coeficientul GINI (indicator al inegalităţii) plasează 
România pe penultima poziţie în clasament la nivel european, ceea 
ce reflectă o inegalitate crescută în spaţiul românesc. Nu există date 
specifice pe plan local.

• Aceste date evidenţiază faptul că municipiul Iaşi face parte dintr-o 
zonă cu un risc crescut de sărăcie şi un grad ridicat de inegalitate.

▶ CONCLUZIE



 SIGURANȚĂ02
Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Iaşi16, la nivelul anului 2015 au fost înregistrate 258 de infracţi-
uni săvârşite cu violenţă pe raza municipiului Iaşi.

Potrivit aceleiaşi surse, cel mai frecvent tip de infracţiune la 
nivelul municipiului Iaşi a fost cel contra patrimoniului, fiind 
săvârşite şi înregistrate 5865 de cazuri. Conform Codului Penal 
2015, în această categorie sunt incluse: furtul, tâlhăria şi pirate-
ria, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată 
electronice, distrugerea şi tulburarea de posesie.

IPJ Iaşi a semnalat un număr de 454 infracţiuni contra sigu-
ranţei circulaţiei pe drumurile publice în municipiul Iaşi, pe 
parcursul anul 2015.

▼
NUMĂRUL INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE CU VIOLENŢĂ

▼
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

▼
INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI RUTIERE
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Conform datelor oferite de IPJ Iaşi ca 
răspuns la adresa transmisă, la nivelul 
municipiului Iaşi şi al secţiilor de Poliţie 
Urbane 1-6 Iaşi (există 6 secţii de poliţie 
în localitate) îşi desfăşoară activitatea 
un număr de 498 de poliţişti. Raportat 
la populaţia totală a municipiului din 
anul 2015: 359.84317, numărul de ofiţeri 
de poliţie la 100.000 de locuitori este de 
aproximativ 138.

Ca o alternativă pentru acest indicator 
este coeficientul de criminalitate aferent 
municipiului Iaşi. Potrivit datelor furniza-
te de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Iaşi19, coeficientul de criminalitate 
specific infracţiunilor, în anul 2015, a 
fost de 2.579,62 . 

De asemenea, datele din rapoartele 
realizate de IPJ Iaşi20 indică o creştere a 
coeficientul de criminalitate specifică 
la nivel de municipiu, calculat la ni-
velul judeţului Iaşi, din anul 2014 până 
în 2015. Astfel, conform raportului din 
2014, media criminalităţii judeţene era 
de 12%, iar coeficientul aferent munici-
piului Iaşi era de 8.850, încadrându-se 
astfel între cele 4 localităţi din 98 cu un 
coeficient ridicat de criminalitate (alături 
de Holboca, Miroslava şi Paşcani). Ace-
laşi coeficient pentru anul 2015 arăta o 
valoare de 9.126,6, interpretat ca fiind 
unul ridicat, singura localitate din judeţ 
(din cele 98) cu un statut similar fiind mu-
nicipiul Paşcani.

Cât priveşte numărul de agresiuni se-
xuale înregistrate la nivelul anului 2015 
în municipiul Iaşi, acesta a fost de 52, 
iar raportat la populaţia totală din ace-
laşi an (359.843), numărul de infracţiuni 
de acest tip la 100.000 locuitori a fost de 
14,45.

În anul 2015 au fost înregistrate 19 fur-
turi auto – potrivit informaţiilor oferite de 
IPJ18, la nivelul municipiului Iaşi.

▼
OFIȚERI DE POLIȚIE LA 100.000 DE LOCUITORI

▼
GRAVITATEA INFRACŢIUNILOR

▼
RATA INFRACȚIUNILOR DE NATURĂ SEXUALĂ

▼
INCIDENŢA FURTURILOR AUTO
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Potrivit datelor oferite de Inspecto-
ratul de Poliţie Judeţean Iaşi, la nivelul 
municipiului Iaşi au avut loc 9.505 fapte 
penale în anul 2015. Raportat la popula-
ţia totală a municipiului din acelaşi an, 
numărul faptelor penale la 100.000 de 
locuitori este de aproximativ 2641.

▼
RATA INFRACŢIUNILOR

▼
ADĂPOSTURI PENTRU FEMEI ŞI COPII

Un alt aspect de interes în cadrul sec-
ţiunii dedicate siguranţei publice este 
cu privire la numărul de adăposturi şi 
locuri disponibile pentru femei şi tineri. 
Conform informaţiilor oferite de Direcţia 
de Asistenţă Comunitară Iaşi21, această 
instituţie asigură astfel de facilităţi prin 
intermediul a patru centre aflate în struc-
tura sa: 

1. Centrul Social de Destinaţie 
Multifuncţională „Bucuria”22 are 
ca obiectiv egalizarea şanselor 
de integrare socio-profesională 
a tinerilor ce provin din Centrele 
de Plasament, cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 26 ani, pentru un număr 
de 75 de tineri: 26 în sistem 

rezidenţial şi 49 în sistem de zi. 
La nivelul anului 2015, centrul a 
asigurat găzduire pentru 26 tineri, 
având în dotare un număr de 26 
paturi.

2. Centrul de Urgenţă pentru Recu-
perare şi Integrare Socială „C.A. 
Rosetti”23 asigură servicii pentru 
persoanele fără locuinţă: găzdu-
ire, reabilitare şi reinserţie soci-
ală, având o capacitate de 70 de 
locuri, care se suplimentează în 
sezonul rece cu încă 100 de locuri. 
Pe parcursul anului 2015, acest 
centru a oferit servicii de găzduire 
în adăpostul de noapte, din cate-
goriile solicitate, pentru un număr 

de 29 femei şi 5 tineri.
3. Un alt centru care oferă servicii 

de asistare şi găzduire în adăpost 
este Centrul de Servicii Integrate 
pentru Victimele Violenţei în Fa-
milie. La nivelul anului 2015, nu-
mărul de beneficiari a fost de 11 
familii (11 mame victime şi 25 de 
copii).

4. Centrul Rezidenţial pentru Mame 
şi Copii Aflaţi în Dificultate a asi-
gurat servicii de cazare pentru un 
număr total de 35 familii monopa-
rentale şi 66 de copii, precum şi 
pentru 10 mame şi 12 copii cazaţi 
în locuinţe protejate.24 
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▼
INFRACŢIUNI COMISE DE CĂTRE TINERI

Instituţia care a oferit informaţii privind 
infracţiunile comise de tineri a fost Par-
chetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. Potri-
vit datelor oferite de aceasta25, la nivelul 
anului 2015, pentru municipiul Iaşi au 
fost înregistrate 2 sesizări privind comi-
tarea unor infracţiuni de viol de către 2 
tineri în vârstă de 15 ani (ambele cazuri 
clasate). De asemenea, în cadrul Parche-
tului de pe lângă Tribunalul Iaşi nu au 
fost înregistrate dosare având ca obiect 
infracţiuni grave contra vieţii comise de 
minori.

REFERINȚE

16 Adresă nr. 51.995/ 22.11.2016, trimisă de IPJ Iaşi către Fundaţia Comunitară Iaşi, ca urmare a solicitării făcute

17 Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică

18 Adresa nr. 51.995/ 22.11.2016, trimisă de IPJ Iaşi către Fundaţia Comunitară Iaşi, ca urmare a solicitării făcute

19 Ibidem

20 https://is.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/statistici-evaluari, accesat la data 07.02.2017

21 Adresa nr. 34611/22.11.2016 trimisă Fundaţiei Comunitare Iaşi, ca urmare a solicitării făcute

22 Mai multe informaţii se găsesc la adresa: http://www.dac-iasi.ro/centrul-social-bucuria

23 Mai multe informaţii se găsesc la adresa: http://www.dac-iasi.ro/centrul-de-urgenta-pentru-recuperare-si-integrare-sociala-
qca-rosettiq 

24 Date obţinute din adresa DAC trimisă către Fundaţia Comunitară Iaşi, ca urmare a solicitării realizate

25 Date obţinute din adresa PT_Iaşi nr. 31/VIII/3/2016 din 13.12.2016 trimisă către Fundaţia Comunitară Iaşi, ca urmare a solicitării 
realizate

Instituţia care a oferit informaţii privind 
infracţiunile comise de tineri a fost Par-
chetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. Potri-

, la nivelul 
anului 2015, pentru municipiul Iaşi au 
fost înregistrate 2 sesizări privind comi-
tarea unor infracţiuni de viol de către 2 
tineri în vârstă de 15 ani (ambele cazuri 
clasate). De asemenea, în cadrul Parche-
tului de pe lângă Tribunalul Iaşi nu au 
fost înregistrate dosare având ca obiect 
infracţiuni grave contra vieţii comise de 

• Coeficientul de criminalitate pentru anul 2015 la nivelul 
mun. Iaşi era unul ridicat (9126,6), singura localitate din ju-
deţ (din cele 98) cu un statut similar fiind municipiul Paşcani.

• Raportat la populaţia totală a municipiului din 2015, numă-
rul faptelor penale la 100.000 de locuitori a fost de aproxi-
mativ 2641.

• Cele mai numeroase infracţiuni la nivelul municipiului Iaşi în 
2015 au fost cele contra patrimoniului (IPJ Iaşi).

• Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi asigură adăposturi 
pentru femei şi tineri aflaţi în dificultate prin intermediul a 
patru centre aflate în structura sa.

▶ CONCLUZIE



 SĂNĂTATE03
Un prim aspect de interes în cadrul secţiunii Sănătate este le-

gat de numărul de naşteri premature sau de copii cu greutate 
scăzută la nivelul municipiului Iaşi, în anul 2015. Premergător 
expunerii acestor date, se impune trasarea unei imagini gene-
rale privind natalitatea pe plan local/ judeţean. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică – baza TEM-
PO-online26, numărul de născuţi vii din anul 2014 (ultimul pen-
tru care există informaţii) la nivelul municipiului Iaşi a fost de 
3656, cu 970 mai mic decât cel din 2013 şi 214 mai mare faţă de 
anul 2012. Pe plan naţional, numărul de născuţi vii în anul 2014 
a fost 195.612, Regiunea Nord-Est – din care face parte muni-
cipiul Iaşi, fiind cotată cu numărul cel mai mare de născuţi vii 
– 36.986 (18,9% din total), în timp ce pe ultima poziţie s-a clasat 
Regiunea Vest – 16.514 născuţi vii (8,4% din total).  

Cât priveşte rata de natalitate pentru anul 2014, la nivelul ţă-
rii a fost de 8,8 la 1000 de locuitori, pentru Regiunea Nord-Est 
de 9,5 la mia de locuitori, iar pentru Iaşi-urban de 10. Aşadar, 
aceste date plasează municipiul Iaşi în prima parte a ierarhiei 
mediilor generale.

Revenind la indicatorii menţionaţi în introducere, potrivit 
informaţiilor oferite de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi27, rata 
naşterilor de copii cu greutate scăzută în municipiul Iaşi – pen-
tru anul 2015, a fost de 5%, iar rata naşterilor premature de 
3,69%.

▼
GREUTATEA SCĂZUTĂ LA NAȘTERE
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În ceea ce priveşte numărul de medici, 
se impune menţionarea faptului că da-
tele obţinute de la DSP Iaşi sunt la nivel 
de judeţ, nu de municipiu. Astfel, în anul 
2015, numărul medicilor din judeţul Iaşi 
la 100.000 de locuitori a fost de 291, în 
această categorie fiind incluşi medici 
specialişti şi de medicină de familie, ex-
ceptând medicii stomatologi. Numărul 
medicilor de familie la 100.000 locuitori 
din judeţul Iaşi (2015) a fost de 51, iar 
numărul medicilor specialişti la 100.000 
locuitori a fost  de 240.

Potrivit informaţiilor din baza TEM-
PO-online a Institutului Naţional de Sta-
tistică28, numărul de medici din munici-
piul Iaşi, anul 2015, a fost de 2491, dintre 
care aproximativ 91% activau în mediul 
public. Din acest total, numărul de me-
dici de familie era de 135, iar ca forme 
de proprietate, distribuţia era de 17% în 
sectorul public, respectiv 83% în cel pri-
vat. De asemenea, tot pentru anul 2015, 
în municipiul Iaşi existau 738 stomato-
logi, 897 farmacişti şi 5233 personal sa-
nitar mediu (distribuţia pe forme de pro-
prietate poate fi consultată în Figura 9).

▼
NUMĂRUL CADRELOR MEDICALE
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Figura 8. NUMĂR MEDICI JUD. IAŞI/100.000 LOCUITORI, ANUL 2015.
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Figura 9. PERSONALUL MEDICO-SANITAR PE CATEGORII, MUN. IAŞI, 2015.
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În ceea ce priveşte rata fumatului, 
pe plan local nu au fost identificate 
statistici.  O situaţie generală, la nivel 
naţional, este oferită de raportul Global 
Adult Tobacco Survey - Romania 2011 
realizat de Ministerul Sănătăţii din 
România şi World Health Organization30. 
Studiul a fost efectuat pe un eşantion 
naţional reprezentativ în rândul 
populaţiei de peste 15 ani. Culegerea 
datelor a fost efectuată în opt regiuni 
(inclusiv Regiunea Nord-Est) în perioada 
12 septembrie – 3 noiembrie 2011, fiind 
chestionate 4517 persoane. Potrivit 
rezultatelor obţinute, 37,4% dintre 
bărbaţii chestionaţi, 16,7% dintre femei 
şi 26,7% dintre persoanele de peste 
15 ani (4.85 milioane de persoane) 
fumau tutun la nivelul anului 2011. De 
asemenea, 24,3% (transpus la populaţia 
generală – 4,42 milioane) de români de 

Deşi nu există date privind consumul 
de alcool la nivelul municipiului Iaşi – 
generale sau pe grupe de vârstă, pentru 
a trasa o imagine legată de acest indica-
tor vor fi expuse în continuare statistici 
din anul 2015 pentru Regiunea Nord-Est. 
Potrivit raportului realizat de Institutul 
Naţional de Statistică32, cantitatea me-
die lunară de băuturi alcoolice pentru o 
persoană a fost de 1,520 l, iar valoarea 
medie alocată procurării de alcool a fost 
de 6,92 lei. Dintre tipurile de băuturi con-
sumate în medie de o persoană, cantita-
tea cea mai mare revine categoriei bere 
(1,185 l), fiind urmată de vin (0,287 l) şi 
ţuică, rachiuri naturale (0,025 l). Urmă-
rind datele din acelaşi raport, la o analiză 

Consumul de fructe şi legume constitu-
ie o condiţie importantă pentru un stil de 
viaţă sănătos – potrivit studiilor realizate 
în acest sens. De aceea, o analiză a obi-
ceiurilor de consum ale acestor categorii 
de produse constituie un element nece-
sar completării unui cadru general pri-
vind secţiunea Sănătate. În primul rând, 
se impune precizarea faptului că pentru 

▼
RATA FUMATULUI

▼
CONSUMUL DE ALCOOL

Potrivit datelor furnizate de Direcţia de 
Sănătate Publică Iaşi, procentul persoa-
nelor care sufereau de diabet din totalul 
populaţiei la nivelul judeţului Iaşi, în anul 
2015, a fost de 3,6%. Nu există informaţii 
specifice la nivel local.

▼
RATA DIABETULUI

Următorul indicator al secţiunii dedi-
cate stării de sănătate este privitor la 
numărul persoanelor cu vârsta peste 12 
ani care s-au imunizat împotriva unei 
forme de gripă, în cursul anului 2015, la 
nivelul municipiului Iaşi. Şi în acest caz, 
datele obţinute nu sunt pe plan local, ci 
judeţean şi vizează populaţia de 15 ani şi 
peste. Astfel, conform informaţiilor ofe-
rite de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi 
(adresa nr. 24710 din 08.12.2016), numă-
rul persoanelor imunizate împotriva unei 
forme de gripă a fost de 9.538 ( judeţul 
Iaşi, anul 2015, 15 ani şi peste).

▼
NUMĂRUL PERSOANELOR 
VACCINATE ANTIGRIPAL

▼
CONSUMUL DE FRUCTE ŞI LEGUME

La nivelul anului 2015, speranța de 
viață la naştere în județul Iaşi era 
de 75,6 ani.

Date privind rata obezităţii în rândul 
populaţiei de peste 18 ani nu au fost ob-
ţinute de la instituţiile specializate. De 
altfel, informaţii specifice la nivelul mu-
nicipiului nu au fost identificate, rezulta-
te mai apropiate fiind disponibile pentru 
Regiunea Moldova. Astfel, la nivelul anu-
lui 2015, Asociaţia Română pentru Stu-
diul Obezităţii a realizat Studiul epidemi-
ologic ORO de prevalenţă a obezităţii şi a 
factorilor de risc ai obezităţii în populaţia 
adultă din România. 

Potrivit comunicatului de presă dis-
ponibil în mediul online29, în Moldova 
era înregistrat cel mai ridicat procent al 
obezităţii (23,8%), în timp ce prevalenţa 
obezităţii la nivel naţional era de 21,3%. 
Moldova se clasa tot pe prima poziţie şi 
în ceea ce priveşte numărul de persoane 
cu supragreutate, cu o medie de 33,4%, 
cu 2,3% mai mult decât media naţională. 

▼
RATA OBEZITĂŢII 

peste 15 ani fumau zilnic (34,9% dintre 
bărbaţi şi 14,5% dintre femei) şi 51,1% 
dintre fumători consumau mai mult de 
20 de ţigări pe zi.31 Raportul nu oferă şi o 
analiză în funcţie de regiune, aspect care 
nu ne permite trasarea unui cadru exact 
privind zona de interes (Regiunea Nord-
Est, Iaşi).

comparativă pe regiuni se constată fap-
tul că Regiunea Nord-Est este pe a treia 
poziţie în topul celor mai mari medii lu-
nare de consum/ persoană, fiind decla-
sată de Regiunea Centru (1,676 l) şi Bucu-
reşti-Ilfov (1,624 l). Cel mai mic consum 
este specific Regiunii de Vest (1,220 l). 33
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indicatorii prevăzuţi în formatul de bază 
Vital Signs nu există date disponibile 
(statistici privind consumul sub cantită-
ţile recomandate pentru persoanele de 
peste 12 ani şi pentru categoria vârstni-
cilor), singurele informaţii apropiate de 
domeniul de interes fiind legate de canti-
tatea medie de fructe şi legume pe o per-
soană la nivel regional (Regiunea Nord-
Est, care cuprinde şi municipiul Iaşi). 

Astfel, potrivit informaţiilor disponibile 
în raportul realizat de Institutul Naţional 
de Statistică34, cantitatea medie lunară 
de fructe consumată de o persoană din 
Regiunea Nord-Est pentru anul 2015 
a fost de 3,68 kg, uşor mai ridicată de-
cât cea din anul anterior (cu 0,11 kg). 
Raportat la celelalte regiuni, Regiunea 
Nord-Est ocupa în 2015 locul 5 din 8 la 
consum, pe prima poziţie fiind clasată 
Regiunea Bucureşti-Ilfov (4,544 kg), iar 
Regiunea Sud-Muntenia pe ultima (2,861 
kg/ persoană).

Cât priveşte consumul de legume şi 
conserve din legume în echivalent le-
gume proaspete, media lunară pe o 
persoană a fost de 7,42 kg în 2015, cu o 
scădere de 0,19 kg faţă de anul 2014 (a 
se vedea Figura 10). Ple plan naţional, 
Regiunea Nord-Est se afla pe poziţia 
a şasea din cele opt regiuni, la nivelul 
anului 2015, pe ultimele poziţii clasân-
du-se Sud-Muntenia (7,127 kg) şi Centru 
(6,965)35. 
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Figura 10. CONSUMUL DE FRUCTE ŞI LEGUME PENTRU REGIUNEA NORD-EST (medii lunare/persoană).
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▼
AUTO-PERCEPȚIA STĂRII DE SĂNĂTATE 

Un alt aspect de interes pentru aceas-
tă secţiune este legat de autoevalua-
rea stării de sănătate în rândul tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 12 şi 19 ani din 
municipiul Iaşi, pentru anul 2015. Inves-
tigaţiile efectuate în acest sens nu permit 
atingerea completă a acestui indicator. 
Pe de o parte, datele de care dispunem 

sunt fie la nivel naţional, fie regional, pe 
de altă parte, analizele din ţara noastră 
utilizează alte categorii de vârstă – cea 
mai apropiată de formatul de bază Vital 
Signs fiind grupa 16-24 ani.

Astfel, conform datelor din raportul 
Condiţiile de viaţă ale populaţiei din 
România,   în anul 2015 - realizat de In-
stitutul Naţional de Statistică , la nivelul 
categoriei 16-24 ani, 75,5% dintre res-
pondenţi apreciau starea proprie de să-
nătate ca fiind foarte bună, 23,2% - bună, 
0,6% - satisfăcătoare, 0,2% – rea şi 0,5% 
– foarte rea. Aşadar, mai puţin de un pro-
cent dintre tineri consideră că au o stare 
de sănătate nesatisfăcătoare. Apar mici 
diferenţe între genuri, persoanele de 
gen feminin declarând într-o mai mare 
măsură că apreciază ca fiind foarte bună 
starea de sănătate (76,6%), comparativ 

cu cele de gen masculin (74,6%). Aceste 
rezultate sunt valabile la nivel naţional. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, da-
tele specifice pentru zona Nord-Est (din 
care face parte municipiul Iaşi) indică 
faptul că 26,7% din populaţia intervie-
vată şi-a declarat starea de sănătate ca 
fiind foarte bună, 44,1% au menţionat că 
este bună, 20,9% – satisfăcătoare, 6,8% - 
rea şi 1,5% - foarte rea (Figura 11).

Potrivit datelor oferite de Direcţia de 
Sănătate Publică Iaşi, la nivelul munici-
piului Iaşi, în 2015, rata naşterilor pentru 
femeile mai tinere de 20 ani a fost de 
4,58%.

▼
RATA NAȘTERILOR PENTRU FEMEILE 

SUB 20 DE ANI
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Ultimul indicator din cadrul acestei 
secţiuni este speranţa de viaţă, pentru 
care deţinem date la nivel de judeţ, nu şi 
pe plan local. Astfel, conform informaţi-
ilor oferite de DSP Iaşi, la nivelul anului 
2015, speranţa de viaţă la naştere în ju-
deţul Iaşi era de 75,6 ani, cu precizarea că 
se înregistrează un decalaj semnificativ 
între genuri: 71,93 pentru persoanele de 
sex masculin şi 79,45 pentru cele de sex 
feminin. 

Datele din baza de date TEMPO-onli-
ne37 privind durata medie a vieţii - calcu-
lată pentru anul 2014, evidenţiază faptul 
că judeţul Iaşi (75,85 ani) se află cu puţin 
peste media naţională (total – 75,44 ani) 
şi cu 0,81 ani peste media Regiunii Nord-
Est.

▼
SPERANȚA DE VIAȚĂ 
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Figura 11. OPINIA PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE - RO ŞI REGIUNEA NORD-EST, 2015.
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NAȚIONAL REGIUNEA NORD-EST

Deşi nu există statistici oficiale despre 
timpul mediu zilnic folosit pentru activi-
tăți fizice de către persoanele cu vârste 
cuprinse între 12 și 19 ani, pentru a tra-
sa o imagine de ansamblu cu privire la 
comportamentul tinerilor în acest sens, 
în continuare vor fi prezentate o serie de 
cifre legate de dotările existente în sec-
torul sportiv. Astfel, potrivit datelor din 
baza TEMPO-online40, în anul 2015, la ni-
velul municipiului Iaşi existau 91 de săli 
de gimnastică. În Figura 19 este prezen-
tată distribuţia sălilor de gimnastică pe 
niveluri de educaţie, până la ciclul terţiar 
– având în vedere grupa de vârstă pro-
pusă în cadrul indicatorului (12-19 ani). 
De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, în 
municipiul Iaşi, 2015, existau 106 tere-
nuri de sport şi un bazin de înot dedicat 
elevilor şi studenţilor.41

▼
ACTIVITĂŢI FIZICE – TINERI

Cu toate că nu beneficiem de date spe-
cifice pe plan local privind implicarea în 
activităţi sportive, în ultima secţiune a 
acestui capitol vor fi expuse câteva sta-
tistici la nivel naţional, extrase din rapor-
tul Sport and Physical Activity, Special 
Eurobarometer 412 realizat de TNS Opi-
nion & Social la cererea Comisiei Europe-
ne, Directoratul General pentru Educaţie 
şi Cultură. Culegerea datelor a avut loc în 
perioada noiembrie-decembrie 2013, iar 
rezultatele au fost publicate în anul 2014. 
Studiul a presupus aplicarea a 27.919 
chestionare în cele 28 state membre ale 
Uniunii Europene. Potrivit rezultatelor 
obţinute, România face parte din grupul 
de ţări cu cele mai mici rate de participa-
re la activităţi sportive - 60% dintre ro-
mânii chestionaţi au declarat că nu prac-
tică niciun sport, singurele ţări cu rate 
mai ridicate în acest sens fiind Bulgaria 
(78%) şi Malta (75%)38. Cu toate acestea, 

▼
DATE GENERALE DESPRE IMPLICAREA ROMÂNILOR 

ÎN ACTIVITĂŢI SPORTIVE

proporţia românilor care au declarat că 
merg pe jos timp de 10 minute sau mai 
mult cel puţin 4 zile/săptămână este des-
tul de ridicată (72%). De altfel, România 
se încadrează – alături de alte ţări est-eu-
ropene, în categoria celor care practică 
un sport sau o activitate fizică acasă, la 
domiciliu (53%), în timp ce frecventarea 
centrelor de fitness sau de sănătate este 
la cote scăzute (6%), plasându-se în par-
tea inferioară a clasamentului european. 
Centrele sportive sunt frecventate în cea 
mai mică măsură de către români (2%), la 
fel şi cluburile sportive (3%, cea mai mică 
proporţie la nivelul Uniunii Europene). 39
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• Numărul de născuţi vii din anul 2014 (ultimul pentru care există informaţii) la nivelul municipiu-
lui Iaşi a fost de 3656, cu 970 mai mic decât cel din 2013. La nivel naţional, Regiunea Nord-Est 
este cotată cu numărul cel mai mare de născuţi vii (sursa: TEMPO-online).

• Rata naşterilor de copii cu greutate scăzută în municipiul Iaşi – pentru anul 2015, a fost de 5%, 
iar rata naşterilor premature a fost de 3,69% (Sursa: DSP Iaşi).

• În anul 2015, numărul medicilor din judeţul Iaşi la 100.000 de locuitori era de 291 (DSP), iar nu-
mărul de medici din municipiul Iaşi era de 2491, dintre care aproximativ 91% activau în mediul 
public (TEMPO-online).

• Procentul persoanelor care sufereau de diabet din totalul populaţiei la nivelul judeţului Iaşi, în 
anul 2015, a fost de 3,6% (DSP Iaşi). Nu există informaţii specifice la nivel local.

• Numărul persoanelor de peste 15 ani imunizate împotriva unei forme de gripă a fost de 9.538 la 
nivelul judeţului Iaşi, în anul 2015 (DSP Iaşi).

• Regiunea Nord-Est ocupa în 2015 locul 5 din 8 la consumul mediu de fructe pe lună/ persoană şi 
locul 6 din 8 la consumul de legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete (cu 
o medie lunară /persoană de 7,42 kg în 2015, cu o scădere de 0,19 kg faţă de anul 2014) (Sursa: 
Raport INS).

• Sănătate autodeclarată: Deşi nu există date specifice pe municipiu, la nivelul regiunilor de 
dezvoltare, 26,7% din populaţia regiunii Nord-Est şi-a evaluat starea de sănătate ca fiind foarte 
bună, 44,1% au menţionat că este bună, 20,9% – satisfăcătoare, 6,8% - rea şi 1,5% - foarte rea 
(Raport INS).

• Datele privind durata medie a vieţii - calculată pentru anul 2014, evidenţiază faptul că judeţul 
Iaşi (75,85 ani) se află cu puţin peste media naţională (total – 75,44 ani) şi cu 0,81 ani peste me-
dia Regiunii Nord-Est (Sursa: TEMPO-online).

• Observaţii: Pentru o parte dintre indicatorii domeniului Sănătate nu au fost identificate date.

▶ CONCLUZIE



Educația constituie unul dintre subiectele de bază al agendelor globa-
le, fi ind o dimensiune esențială în dezvoltarea umană şi promovarea 
drepturilor omului. Aşa cum arată rezultatele studiilor pe această temă, 
în continuare accesul la educație este condiționat de o diversitate de 
factori, printre care se menține şi clasa socială de origine – cu efecte 
asupra succesului şcolar şi profesional. Desigur, se fac eforturi pentru 
a diminua disparitățile generate de mediul de proveniență, accesul la 
resurse, gen ş.a., însă cifrele ofi ciale încă evidențiază faptul că astfel 
de dezechilibre persistă. De altfel, trebuie reținut faptul că efectele unui 
defi cit de educație traspar dincolo de nivelul individual (cu referire la 
şansele limitate pe piața muncii, dezvoltarea riscului de sărăcie etc.), 
fi ind vizibile şi pe plan intergenerațional, respectiv macrosocial. În 
acest context, de interes pentru măsurarea vitalității municipiului Iaşi 
este o analiză a datelor privind educația, sistemul de învățământ.
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Potrivit datelor din Anuarul Statistic al 
Judeţului Iaşi 201542, 12,5% din totalul 
populaţiei şcolare a judeţului Iaşi, la ni-
velul anului 2014, aparţinea ciclului pre-
şcolar şi 22% celui primar. Peste o treime 
din populaţia şcolară frecventa o formă 
de învăţământ secundar: inferior (clase-
le V-VIII) – 18,5% şi superior – 16,4%; iar 
procentajul alocat celor care urmau o 
şcoală postliceală sau de maiştri însu-
ma, la nivel de judeţ, în anul şcolar 2014-
2015, 2,4%. Mai mult de un sfert din po-
pulaţia şcolară aparţinea învăţământului 
terţiar (superior).

Potrivit informaţiilor furnizate de IŞJ 
Iaşi, rata de absolvire a învăţământului 
liceal la nivelul municipiului Iaşi, în 2015, 
a fost de 94.83%. Numărul persoanelor 
care au absolvit o formă de învățământ 
postliceal la nivelul municipiului Iaşi, în 
2016, a fost de 1016.

Datele din 2014 disponibile în baza de 
date TEMPO-online indică un număr de 
23.270 absolvenţi din toate ciclurile de 
învăţământ la nivelul municipiului Iaşi. O 
distribuţia a acestora pe niveluri de edu-
caţie (pentru mediul preuniversitar) este 
prezentată în Figura 13.

În ceea ce priveşte învăţământul uni-
versitar, potrivit aceleiaşi surse (baza 
TEMPO-online44), numărul de absol-
venţi cu diplomă (în care sunt incluse 
categoriile: licenţă, master, cursuri post-
universitare, doctorat şi programe post-
doctorale) a fost în anul 2014 de 13.947 
persoane, dintre care 8.311 absolvenţi ai 
învăţământului universitar de licenţă cu 
diplomă.

▼
STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE

▼
NUMĂR ABSOLVENŢI 

SURSA:  
Anuarul  Stat ist ic  al  Județului  Iaşi  2015,  p .  85

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

EDUCAȚIE9

Figura 12. STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE PE NIVELURI DE EDUCAŢIE, JUD. IAŞI, 2014/2015.
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Figura 13. NUMĂRUL DE ABSOLVENŢI PE NIVELURI DE EDUCAŢIE, LA NIVELUL MUN. ŞI JUD. IAŞI, 2014. 

SURSA:  
Baza date TEMPO- onl ine,  INS
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Potrivit datelor oferite de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Iaşi45, rata abandonu-
lui şcolar în municipiul Iaşi, pentru anul 
2015, a fost cea mai ridicată la nivelul 
ciclului de învăţământ profesional, cu 
o valoare de 0,79%, fiind urmată de cea 
aferentă învăţământului gimnazial – 
0,35%. Cea mai mică rată s-a înregistrat 
pentru prima treaptă de învăţământ, 
unde au fost 7 cazuri de abandon din to-
talul de 13193 de elevi înscrişi în forma 
de învăţământ primar (Figura 14).

Pentru a înţelege mai bine cifrele expu-
se mai sus, se impune o analiză a ratei de 
abandon şcolar la nivel naţional, respec-
tiv judeţean. Potrivit informaţiilor dispo-
nibile în baza de date TEMPO-online, la 
nivelul anului 2014 (ultimul an pentru 
care sunt expuse statistici), rata abando-
nului şcolar la nivelul judeţului Iaşi a fost 
de 11,7% pentru învăţământul postliceal 
şi de maiştri, cu 1% mai mare decât cea 
naţională. Cât priveşte cifrele aferente 
învăţământului secundar superior (liceal 
şi profesional), nu se constată diferenţe 
semnificative între cele două valori, o 
mai bună poziţie – raportat la media na-
ţională, fiind ocupată pentru învăţămân-
tul primar şi gimnazial (1,4% vs. 2%).

Potrivit Institutului Naţional de Sta-
tistică – baza TEMPO-online , la nivelul 
anului 2015 existau în municipiul Iaşi 
111 unităţi şcolare (a se vedea Figura 16).  
Dintre unităţile de învăţământ superior, 
jumătate aparţineau de domeniul public 
şi jumătate de cel privat. 

▼
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR

▼
NUMĂR UNITĂŢI ŞCOLARE

Municipiul Iași Total elevi Abandon Rata 
abandon

Învăţământ primar 13.193 7 0.05%

Învăţământ gimnazial 9.146 32 0.35%

Învăţământ liceal 8.114 15 0.18%

Învăţământ profesional 1.145 9 0.79%

Număr unităţi şcolare - mun. Iaşi, 2015 Total elevi
Antepreşcolar 1

Preşcolar 32

Primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) 32

Liceal 31

Postliceal (inclusiv învăţământul special) 5

Universitar de licenţă 10

Figura 14. RATA ABANDONULUI ŞCOLAR PENTRU FIECARE CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN MUNICIPIUL IAŞI, 2015. 

Figura 16. NUMĂRUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE LA NIVELUL MUN. IAŞI, ANUL 2015.
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Figura 15. NUMĂRUL DE ABSOLVENŢI PE NIVELURI DE EDUCAŢIE, LA NIVELUL MUN. ŞI JUD. IAŞI, 2014. 

SURSA:  
Anuarul  Stat ist ic  al  Judeţului  Iaşi  2015,  p .  67
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Număr unităţi şcolare - mun. Iaşi, 2015 Total elevi
Antepreşcolar 1

Preşcolar 32

Primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) 32

Liceal 31

Postliceal (inclusiv învăţământul special) 5

Universitar de licenţă 10

REFERINȚE

• Numărul de persoane înscrise într-o formă de învăţământ 
preuniversitar era de 31.598. Dintre acestea, 42% făceau 
parte din ciclul primar, 29% gimnazial, 25,5% liceal şi 3,5% 
profesional (Sursa: IŞJ Iaşi).

• Rata de absolvire a învăţământului liceal la nivelul munici-
piului Iaşi, în 2015, a fost de 94.83% (Sursa: IŞJ Iaşi).

• Rata abandonului şcolar a fost de 0,79% la nivelul ciclului 
de învăţământ profesional şi de 0,35% pentru învăţământul 
gimnazial Cea mai mică rată s-a înregistrat pentru prima 
treaptă de învăţământ, unde au fost 7 cazuri de abandon 
din totalul de 13193 de elevi înscrişi în forma de învăţământ 
primar (Sursa: IŞJ Iaşi).

• La nivelul anului 2015 existau în municipiul Iaşi 111 unităţi 
şcolare, dintre care 10 erau unităţi de învăţământ superior 
(jumătate - domeniul public) (Sursă: TEMPO-online).

▶ CONCLUZIE

Conform informaţiilor obţinute din 
baza de date TEMPO-online52, la nivelul 
municipiului Iaşi, în anul 2015, numărul 
de studenţi şi cursanţi înscrişi în învăţă-
mântul superior - licenţă, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat şi programe 
postdoctorale, era de 54.653. Dintre 
aceştia, 52.784 (96,6%) aparţineau de 
învăţământul superior public, iar 1869 

▼
NUMĂRUL PERSOANELOR ÎNSCRISE LA STUDII 

UNIVERSITARE

La nivelul municipiului Iaşi nu se cal-
culează un astfel de indicator, însă in-
formaţiile privind cuantumul taxelor de 
şcolarizare se găsesc pe paginile web 
ale universităţilor ieşene. În continuare 
vor fi expuse câteva informaţii în acest 
sens, specifice unităţilor de învăţământ 
universitar public de licenţă, având în ve-
dere datele disponibile în mediul online. 

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi47, raportat la cele 15 facultăţi, 
valoarea taxei de şcolarizare pentru 
sesiunea de admitere din 2017 variază 
între 1600 şi 3500, ajungând la o medie 
de circa 2800 lei. La Universitatea Teh-
nică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, potrivit 
informaţiilor de pe site48, cuantumul 
taxei de şcolarizare din anul universitar 
2016/2017 varia între 2000 şi 3000 de lei, 
cu o medie de aproximativ 2450 lei.

Taxele propuse de Universitatea de Şti-
inţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 
Ionescu de la Brad” din Iaşi49 sunt cuprin-
se în intervalul 2800-5000 lei, cu o medie 
de 3210 lei. La Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „ Gr.T.Popa“ Iaşi50, taxele pen-
tru anul universitar 2016-2017 au o me-
die de 4300 lei, variind între 3500 şi 6000 
lei. Taxele de şcolarizare/ an pentru stu-
denţii nebugetari din cadrul Universităţii 
Naţionale de Arte „George Enescu“ Iaşi51  
variază între 2000 şi 4500 lei pentru ciclul 
licenţă, cu o medie de 3500 lei.

Trebuie subliniat faptul că cifrele men-
ţionate anterior sunt valabile pentru ta-
xele la ZI şi nu le includ pe cele specifice 
specializărilor predate într-o limbă stră-
ină sau taxele aplicate cetăţenilor din 
alte state (spre exemplu, UMF Iaşi are o 
grilă specifică pentru alte categorii de 
studenţi: cetăţeni ai statelor membri UE, 
cetăţeni non-UE). De asemenea, aceste 
taxe sunt valabile pentru ciclul de licen-
ţă, pentru celelalte trepte existând taxe 
specifice.

▼
COSTUL MEDIU AL TAXELOR PENTRU STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
de cel privat. Aferent ciclului terţiar li-
cenţă, numărul de studenţi înscrişi era 
de 42.110 (77% din totalul de studenţi şi 
cursanţi menţionat anterior, restul fiind 
alocat celorlalte cicluri de învăţământ 
terţiar), dintre care 40.470 erau înscrişi 
la o universitate publică. Comparativ cu 
anul 2014, numărul total al persoanelor 
înscrise într-o formă de învăţământ terţi-
ar a scăzut cu 567.



O altă secțune specifi că conceptului Vital Signs este Arte 
şi Cultură, cu scopul de a măsura vitalitatea urbană din perspectiva 
celor două componente şi de a evidenția obiceiurile de consum cultu-
ral sau de petrecere a timpului liber ale ieşenilor, precum şi o serie de 
elemente ce țin de organizarea sau de bugetele alocate acestor tipuri 
de activități.
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Numărul volumelor eliberate de bibli-
oteci, la nivelul municipiului Iaşi, pentru 
anul 2015, a fost 1.777.547, echivalentul 
a 29% din totalul volumelor existente. 
Potrivit Institutului Naţional de Statis-
tică53, numărul volumelor existente în 
biblioteci reprezintă totalitatea cărţilor, 
broşurilor, colecţiilor de ziare şi reviste 
cu minim 5 pagini şi materialele audio-
vizuale (casete cu benzi magnetice, dis-
curi, diafilme şi alte materiale de biblio-
tecă: hărţi, grafice, reproduceri artistice 
etc.) înscrise în registrul de inventar al 
bibliotecii. 

O analiză comparativă la nivelul anilor 
2011-2015 (Figura 20) indică o creştere a 
numărului de volume existente în biblio-
tecile locale, însă o scădere a numărului 
de volume eliberate: de la 44% în 2011, 
la 29% în 2015.

Câştigul salarial nominal mediu net lu-
nar pentru domeniul Activităţi de spec-
tacole, culturale şi recreative la nivelul 
anului 2015, judeţul Iaşi, a fost de 1380 
lei, cu 146 lei mai mult decât media regi-
onală (Nord-Est). Comparativ cu anii pre-
cedenţi, se constată o creştere a valorii: 
1235 lei – anul 2013, 1328 lei – 201454. 

Populaţia ocupată civilă în domeniul 
Activităţi de spectacole, culturale şi re-
creative la nivelul judeţului Iaşi, 2015, a 
fost de 2,8 mii persoane, acelaşi număr 
fiind specific şi anului anterior, în timp ce 
faţă de anul 2013 a crescut cu 0,4 mii per-
soane55. La nivel de municipiu nu există 
date specifice pentru acest indicator.

▼
UTILIZAREA BIBLIOTECILOR

▼
CÂȘTIGURILE ANGAJAȚILOR DIN DOMENIUL 

ARTELOR ȘI CULTURII

cu minim 5 pagini şi materialele audio-
vizuale (casete cu benzi magnetice, dis-
curi, diafilme şi alte materiale de biblio-
tecă: hărţi, grafice, reproduceri artistice 
etc.) înscrise în registrul de inventar al 

O analiză comparativă la nivelul anilor 
2011-2015 (Figura 20) indică o creştere a 
numărului de volume existente în biblio-
tecile locale, însă o scădere a numărului 
de volume eliberate: de la 44% în 2011, 

Câştigul salarial nominal mediu net lu-
Activităţi de spec-

 la nivelul 
anului 2015, judeţul Iaşi, a fost de 1380 0
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Figura 20. NUMĂR VOLUME EXISTENTE ÎN BIBLIOTECI ŞI VOLUME ELIBERATE - MUN. IAŞI, ANII 2011-2015.
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VOLUME ELIBERATE VOLUME EXISTENTE
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▼
NUMĂRUL VIZITELOR LA BIBLIOTECI

▼
VITALITATEA CULTURALĂ A MUNICIPIULUI IAŞI

▼
NUMĂRUL AGENŢI ECONOMICI – ACTIVITĂŢI DE 

INTERPRETARE ARTISTICĂ

Potrivit Institutului Naţional de Statis-
tică – baza TEMPO-online, numărul citi-
torilor activi la nivelul municipiului Iaşi 
din anul 2015 a fost de 83.820. Potrivit 
aceleiaşi surse:

Cititor (utilizator) este persoana 
fizică care a împrumutat pentru 
acasă (sau a consultat în sediul 
bibliotecii) cel puţin o dată într-un 
an calendaristic o carte, broşură 
sau o altă publicaţie aparţinând 
unei biblioteci.

O centralizare privind evoluţia acestui 
indicator la nivelul anilor 2011-2015 este 
redată în Figura 21. Rezultatele indică o 
scădere cu 4666 persoane a numărului 
de cititori activi pe parcursul a patru ani.

Potrivit raportului Vitalitatea culturală 
a oraşelor din România 2010 56 realizat 
de Departamentul de Cercetare al Insti-
tutului Național pentru Cercetare și For-
mare Culturală, în anul 2010, municipiul 
Iaşi se clasa pe a şasea poziţie din cele 
46 oraşe analizate în ceea ce priveşte vi-
talitatea culturală (clasament în care nu 
a fost inclus şi municipiul Bucureşti), cu 
o valoare a indicelui de 0,56, cunoscând 
o creştere de două poziţii în topul vitali-

Potrivit datelor oferite de Institutul Na-
ţional de Statistică – ca urmare a solici-
tării făcute, numărul agenţilor economici 
implicaţi în activități de interpretare ar-
tistică (spectacole, cod CAEN 9001) pen-
tru municipiul Iaşi, activi în anul 2015, 
era de 14. 

Figura 21. NUMĂRUL CITITORILOR ACTIVI (BIBLIOTECI), MUN. IAŞI, 2011-2015. 
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tăţii culturale (p. 14). Cele şase categorii 
care au stat la baza construirii indicelui 
vitalităţii culturale au fost: infrastructu-
ra sectorului cultural, resursele umane 
specializate, cheltuielile bugetare pentru 
cultură, activităţile culturale, industriile 
creative şi organizaţiile non-profit. Po-
trivit datelor din studiu, la nivelul mu-
nicipiului Iaşi, singura dimensiune care 
cumula o valoare sub media celor 46 de 
oraşe studiate era susţinerea bugetară 
din fondurile locale. De altfel, raportat 

la indicele cheltuielilor pentru cultură, 
Iaşul ocupa locul 27 în clasament, cu o 
valoare de 0,13 (p. 30). 

Cea mai nouă ediţie a studiului privind 
vitalitatea culturală57 prezentată în Caie-
tele CULTURADATA vol. 1/201758, s-a axat 
pe cinci categorii de indicatori (nu a mai 
fost integrat cel referitor la organizaţiile 
non-profit), urmărind top 15 oraşe din 
perioada 2010-2015. Potrivit analizei, 
municipiul Iaşi se clasa pe locul 11 în cla-
samentul primelor 15 oraşe cu cei mai 
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REFERINȚE

53 Baza online TEMPO, secţiunea: ART106A - Volume existente in biblioteci pe judete si localitati 

54  http://statistici.insse.ro/shop/, secţiunea FOM106E - Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei 
nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, accesat la data 11.02.2017

55 http://statistici.insse.ro/shop/, secţiunea: Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de 
sectiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, accesat la data 11.02.2017

56 Mai multe informaţii privind această iniţiativă pot fi urmărite la adresa: http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-
finalizate/2_vitalitatea-culturala-a-oraselor-din-romania/

57 INCFC, Ștefania Voicu, Alexandru Dragomir, Vitalitatea culturală a orașelor din România - ediția 2016: www.culturadata.ro/
wp-content/uploads/2017/04/2017_Caietele_Culturadata_Vol1.pdf 

58 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, C. Croitoru şi A. Becuţ (coord.), Caietele Culturadata, vol.1/2017

• Numărul volumelor eliberate de biblioteci în 2015, la nivelul 
municipiului Iaşi, a fost 1.777.547, echivalentul a 29% din 
totalul volumelor existente în biblioteci (în scădere faţă de 
2011 – 44%). Numărul de cititori activi a scăzut cu 4.666 
persoane pe parcursul a patru ani: 2011-2015 (Sursa: TEM-
PO-online).

• Câştigul salarial nominal mediu net lunar pentru domeniul 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative la nivelul 
anului 2015, judeţul Iaşi, a fost de 1380 lei, cu 146 lei mai 
mult decât media regională (Nord-Est), în creştere faţă de 
anii precedenţi (Sursa: TEMPO-online).

▶ CONCLUZIE

buni indici de vitalitate culturală pen-
tru perioada 2010-2015 - cu o medie de 
0,405,  Cluj-Napoca ocupând prima pozi-
ţie, cu o medie de 1,212 (p. 25).  Urmărind 
evoluţia indicelui de vitalitate culturală 
la nivelul anilor 2010-2015, se constată 
faptul că mun. Iaşi a cunoscut cel mai 
bun scor în 2010, uşoara redresare a 
trendului descendent fiind vizibilă în ulti-
mii doi ani (p.40). Având în vedere aceste 
cifre, dar şi potenţialul cultural de care 
dispune municipiul, autorii raportului 
recomandă sporirea interesului pentru 
categoria infrastructură culturală (care 
a pierdut 13 poziţii în ultimii ani) şi atrag 
atenţia asupra fluctuaţiilor înregistrate în 
rândul indicatorului cheltuieli bugetare 
(cu valori negative în 2011 şi 2013) (p. 40).
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 MEDIU06

Datele cu privire la situaţia clădirilor verzi din municipiul 
Iaşi au fost furnizate de Romanian Green Building Council, o 
asociaţie non-profit care promovează „responsabilitatea faţă 
de mediu şi eficienţa energetică pe durata ciclului de viaţă a 
unei clădiri”59. Potrivit acestora, numărul total de clădiri verzi 
din municipiul Iaşi este de trei. Cât priveşte modul în care sunt 
certificate, în municipiul Iaşi există două clădiri certificate LEED 
(United Business Center 1 – LEED Gold,  Iulius Mall Iaşi – LEED 
Silver) şi alte două în curs de certificare LEED – Tester 2, IDEO 2.    

O singură clădire este certificată BREEAM ( Moldova Center – 
BREEAM Very Good). De asemenea, potrivit informaţiilor oferite 
de RoGBC, există un proiect al asociaţiei pentru promovarea 
unei legislaţii de stimulare a dezvoltării de clădiri verzi după 
modelul deja implementat la Cluj (2012) şi Timişoara (2014).

La nivel naţional, din informaţiile deţinute de RoGBC, numă-
rul clădirilor verzi certificate este de 93, din care 69 - BREEAM, 
21 - LEED şi 3 - DGNB. Numărul proiectelor depăşeşte însă 200.

▼
CLĂDIRI VERZI
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Date despre calitatea aerului au fost 
incluse în adresa Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, din partea Direcţiei 
Generale Evaluare Impact şi Controlul 
Poluării. Potrivit informaţiilor furnizate, 
monitorizarea calităţii aerului în jude-
ţul Iaşi este efectuată 
cu ajutorul a 6 staţii 
automate incluse în 
Reţeaua Naţională de 
Monitorizare a Calităţii 
Aerului, care sunt am-
plasate în zone repre-
zentative pentru tipu-
rile de staţii existente. 
Poluanţii monitorizaţi 
sunt specifici fiecărui 
tip de staţie şi se raportează la valorile 
limită prevăzute de Legea Nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător. 
Din cele 6 staţii din judeţul Iaşi, trei sunt 
amplasate pe teritoriul administrativ al 
municipiului Iaşi. Aceeaşi sursă menţi-
onează faptul că datele brute (nevali-
date) de calitate a aerului provenite de 
la staţiile automate de monitorizare a 
calităţii aerului sunt transmise on-line 
către site-ul www.calitateaer.ro şi sunt 

▼
CALITATEA AERULUI ŞI A APEI 

disponibile publicului (pentru ultimele 
48 ore). Datele validate de APM Iaşi sunt 
transmise spre verificare/certificare către 
Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protec-
ţia Mediului. Aşa cum a mai fost precizat, 

pagina web www.calitateaer.ro este de-
dicată informării publicului în timp real, 
privind parametrii de calitate a aerului, 
monitorizaţi în staţiile care fac parte din 
Reţeaua Naţională de Monitorizare a Ca-
lităţii Aerului. Pentru a dispune de date-
le existente în cel mai scurt timp, site-ul 
afişează indici de calitate şi valorile mă-
surate, actualizate orar, care ulterior sunt 
validate la nivel local de către Agenţiile 
pentru Protecţia Mediului şi certificate, la 

nivel naţional, de către Centrul de Evalu-
are a Calităţii Aerului (CECA). De aseme-
nea, pe site-ul APM Iaşi pot fi consultate 
buletine de informare (zilnice sau lunare) 
cu privire la indicii generali zilnici de cali-
tate a aerului60, conform ordinului MMGA 

1095/2007 pentru 
aprobarea Norma-
tivului privind sta-
bilirea indicilor de 
calitate a aerului în 
vederea facilitării in-
formării publicului. 
Totodată, Autorita-
tea publică centrală 
pentru protecţia 
mediului, în confor-

mitate cu prevederile Legii Nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, 
raportează datele şi informaţiile în ter-
menele stabilite de către Comisia Euro-
peană şi în conformitate cu prevederile 
convenţiilor internaţionale în domeniu, 
la care România este parte. Astfel, datele 
certificate provenite de la staţiile auto-
mate din RNMCA sunt transmise anual 
către baza de date EIONET CDR a Agen-
ţiei Europene de Mediu.61

Monitorizarea calității aerului în județul Iaşi este efectuată cu ajutorul a 6 stații 
automate incluse în Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

O serie de date privind calitatea apei 
sunt disponibile în raportul naţional Ca-
litatea Apei potabile distribuite în sistem 
centralizat în zonele cu peste 5000 de 
locuitori sau cu un volum de distribuţie 
de peste 1000mc/zi, în anul 2015, în Ro-
mânia60 - Institutul Naţional de Sănătate 
Publică. Autorii raportului sunt dr. Anca 
Tudor, dr. Andra Neamţu şi Analist IT Că-
tălin Staicu, iar legislaţia care a stat la 
baza întocmirii documentului este Legea 
calităţii apei potabile 458/2002 R1 şi HGR 
974/2004, cu modificările şi completările 

▼
CALITATEA APEI

ulterioare. Raportatea efectuată în anul 
2015 a vizat un număr total de 335 Zone 
de Aprovizionare cu Apă mari şi un nu-
măr de 73 parametri microbiologici, chi-
mici şi indicatori monitorizaţi conform 
legislaţiei naţionale şi a cerinţelor de 
raportare ale Comisiei Europene. De ase-
menea, probele de apă au fost prelevate 
în cadrul monitorizării de audit şi de con-
trol după evacuarea apei cu jet puternic 
şi după dezinfecţia robinetului63. Potrivit 
informaţiilor prezentate în document, în 
judeţul Iaşi există 7 Zone de Aprovizio-

nare cu Apă mari. Din totalul de 13.928 
de analize efectuate, numărul de analize 
neconforme la nivelul judeţului Iaşi a fost 
de 8964. 

Pe plan local, de menţionat este studiul 
O analiză a calităţii apei. Studiu de caz 
realizat de asociaţia Mai Bine în cadrul 
proiectului „Apă fără plastic”, finanţat 
prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul 
Fondului ONG din România, 201665, care 
face o comparaţie între apa îmbuteliată 
şi cea municipală, de la robinet. 
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Potrivit informaţiilor oferite de Admi-
nistraţia Naţională de Meteorologi66, 
cantitatea anuală de precipitaţii din 
2015, la nivelul municipiului Iaşi, a fost 
de 369,6 mm. De precizat este faptul că 
în localitate este amplasată o singură 
staţie meteorologică.

▼
CANTITATEA DE PRECIPITAŢII ANUALĂ

Potrivit sursei precizate anterior, tem-
peratura medie anuală în 2015 a fost de 
11,6°C, o situaţie defalcată pe medii se-
zoniere fiind reprezentată în Figura 22. 
De menţionat este faptul că pentru cal-
culul temperaturii medii a iernii anului 
2015 au fost folosite date aferente lunilor 
decembrie 2014, ianuarie şi februarie 
2015 (temperaturile medii).

În ceea ce priveşte temperatura ma-
ximă anuală în municipiul Iaşi, anul 
2015, aceasta a avut valoarea de 37,4°C 
(01.09.2015), iar temperatura minimă în-
registrată a fost de -21°C (01.01.2015).

▼
TEMPERATURA MEDIE ANUALĂ. 

TEMPERATURILE MAXIME ŞI MINIME

Figura 22. TEMPERATURA MEDIE SEZONIERĂ: MUN. IAŞI, 2015.
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Figura 23. PROPORŢIA DEŞEURILOR PE CATEGORII, LA NIVELUL MUN. IAŞI, 2015. 
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Informaţiile legate de cantitatea de de-
şeuri produsă în anul 2015 în municipiul 
Iaşi, au fost furnizate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Iaşi şi transmise prin 
adresa nr. 52192/DCTI/24.11.2016, de la 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Datele au fost oferite de operatorul de 
salubritate din municipiu, iar cifrele in-
dică un număr total de 234.778,9 tone 
de deşeuri generate în anul 2015. Dintre 
acestea, cele mai multe aparţin catego-
riei deşeuri asimilabile celor menajere 
produse de agenţi economici (107088 
tone), reprezentând 45,6% din cantitatea 
totală, fiind urmate de deşeurile din con-
strucţii şi demolări – agenţi economici 
(84346 tone) şi populaţie (36148 tone). 
Deşeurile menajere produse de popu-
laţie însumează 3839 tone pentru anul 
2015, iar deşeurile din servicii publice 
municipale – 3.358 tone. 

Ministerul Mediului - Agenția Naționa-
lă pentru Protecția Mediului publică lu-
nar un raport privind starea mediului în 
județul Iași. „Calitatea aerului în judeţul 
Iaşi este monitorizată prin măsurători 
continue în 6 staţii automate amplasa-
te în zone reprezentative pentru tipurile 
de staţii existente în reţeaua realizată 
prin proiect PHARE RO 2002. 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 înconju-
rător, modificată și completata în 2016. 
Metodele de măsurare folosite pentru 
determinarea poluanţilor specifici sunt 
metodele de referinţă prevăzute în Le-
gea 104/2011 modificată și completată 
în 2016.”

▼
CANTITATEA DE DEȘEURI 

REFERINȚE

58 http://rogbc.org/ro/acasa, accesat la data 11.02.2017

60  http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/informare-lunara-calitate-aer/ accesat la data 27 februarie 2017

61 Pot fi consultate la adresa: https://cdr.eionet.europa.eu/ro

62 Disponibil online la adresa: www.insp.gov.ro/cnmrmc/images/rapoarte/Raport-sintetic-2015.pdf 

63 Institutul Naţional de Sănătate Publică, Calitatea Apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de 
locuitori sau cu un volum de distribuţie de peste 1000mc/zi, în anul 2015, în România, p. 3

64 Ibidem, p. 8

65 Autori: Alexandrina Dinga, Alexandru Bodnar. Poate fi consultat la adresa: http://apafaraplastic.ro/studiu/ 

66 Prin intermediul adresei primite de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Comunicare, Transparenţă şi IT, nr. 
52192/DCTI/24.11.2016, sursa datelor: Administraţia Naţională de Meteorologie

Iaşi, au fost furnizate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Iaşi şi transmise prin 
adresa nr. 52192/DCTI/24.11.2016, de la 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Datele au fost oferite de operatorul de 
salubritate din municipiu, iar cifrele in-
dică un număr total de 234.778,9 tone 
de deşeuri generate în anul 2015. Dintre 
acestea, cele mai multe aparţin catego-
riei deşeuri asimilabile celor menajere 
produse de agenţi economici (107088 
tone), reprezentând 45,6% din cantitatea 
totală, fiind urmate de deşeurile din con-
strucţii şi demolări – agenţi economici 
(84346 tone) şi populaţie (36148 tone). 
Deşeurile menajere produse de popu-
laţie însumează 3839 tone pentru anul 
2015, iar deşeurile din servicii publice 

Ministerul Mediului - Agenția Naționa-
lă pentru Protecția Mediului publică lu-
nar un raport privind starea mediului în 
județul Iași. „Calitatea aerului în judeţul 
Iaşi este monitorizată prin măsurători 
continue în 6 staţii automate amplasa-
te în zone reprezentative pentru tipurile 
de staţii existente în reţeaua realizată 
prin proiect PHARE RO 2002. Poluanţii 
monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de 
staţie şi se raportează la valorile limită 

• La nivelul municipiului Iaşi există 3 clădiri verzi. Două clădiri 
sunt certificate LEED (alte două în curs de certificare) şi 
una BREEAM. Există un proiect al asociaţiei RoGB pentru pro-
movarea unei legislaţii de stimulare a dezvoltării de clădiri 
verzi, după modelul implementat la Cluj-Napoca şi Timişoara 
(Sursa: RoGB).

• Calitatea aerului: pe teritoriul administrativ al municipiului 
Iaşi sunt plasate 3 staţii de monitorizare a calităţii aerului.

• Calitatea apei: În judeţul Iaşi există 7 Zone de Aprovizionare 
cu Apă mari. Potrivit unui studiu realizat în 2015, care a pre-
supus recoltarea şi testarea unor probe de apă, din totalul de 
13.928 de analize efectuate, numărul de analize neconforme 
la nivelul judeţului Iaşi a fost de 89 (Sursa: Raport INSP). 
Pe plan local, informaţii cu privire la calitatea apei potabile 
întâlnim şi în raportul O analiză a calităţii apei. Studiu de 
caz, realizat de asociaţia Mai Bine în cadrul proiectului „Apă 
fără plastic”.

• Cantitatea de precipitaţii anuală a fost de 369,6 mm în 2015, 
mun. Iaşi. Pe plan local este amplasată o singură staţie me-
teorologică. Temperatura maximă anuală în anul 2015 a fost 
de 37,4°C, iar temperatura minimă: -21°C (Sursa: ANM).

• Cantitatea de deşeuri generate în anul 2015, pe raza munici-
piului Iaşi, a fost de 234.778,9 tone.

▶ CONCLUZIE



 MUNCĂ07
Potrivit informaţiilor disponibile în baza de date TEMPO-on-

line67, populaţia ocupată civilă (CAEN Rev 2) era de 277,4 mii 
persoane la nivelul judeţului Iaşi, în 2015, dintre care 128 mii 
persoane de gen feminin (46,14%). Numărul populaţiei ocupa-
te la nivel de judeţ însumează aproximativ un sfert (24,13%) din 
totalul acestei categorii la nivelul Regiunii Nord-Est.

Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodolo-
giei balanţei forţei de muncă, toate persoanele care au o 
ocupaţie aducătoare de venit, pe care o exercită în mod 
obişnuit în una din activităţile economiei naţionale, fi-
ind încadrate într-o activitate economică sau socială, în 
baza unui contract de muncă sau în mod independent 
(pe cont propriu) în scopul obţinerii unor venituri sub 
formă de salarii, plata în natură etc.

Comparativ cu anii anteriori, statisticile indică o scădere gra-
duală a populaţiei ocupate la nivelul judeţului, diferenţa dintre 
anii 2013 şi 2015 fiind de 8.400 persoane.

▼
POPULAŢIA OCUPATĂ
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Figura 24. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ LA NIVELUL JUD. IAŞI, 2013-2015. 

MOBILITATE5

La nivel de municipiu, numărul me-
diu al salariaţilor în anul 2015 a fost de 
113.978 persoane, 110.938 în anul 2014 
şi 108.397 în 2013.  Aşadar, asistăm la o 
creştere a acestui indicator în ultimii 3 
ani analizaţi.

Numărul mediu al salariaţilor 
cuprinde persoanele angajate cu 
contract de muncă/ raport de ser-
viciu pe durată determinată sau 
nedeterminată (inclusiv lucrătorii 
sezonieri, managerul sau admi-
nistratorul), al căror contract de 
muncă/raport de serviciu nu a fost 
suspendat în anul de referinţă.68

Datele privind rata de ocupare (pe gru-
pe de vârstă: ponderea populaţiei ocu-
pate din grupa de vârstă X în populaţia 
totală din aceeaşi grupă de vârstă X69) 
la nivel de municipiu sau judeţ nu sunt 
disponibile, cele mai apropiate de acest 
indicator fiind ratele pentru Regiunea 
Nord-Est. În Figura 25 sunt redate valori-
le ratei de ocupare pe categorii de vârstă, 
fiind precizate şi datele specifice mediu-
lui urban. Astfel, se constată faptul că 
grupa de vârstă cu cel mai ridicat grad de 
ocupare este 35-54 ani (85,9%).  Rata de 
ocupare a persoanelor de 15 ani şi peste 
este la nivelul regiunii de 59,9%.

0 20 40 60 80 100020406080100
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Figura 25. RATA DE OCUPARE PE GRUPE DE VÂRSTĂ, REGIUNEA NORD-EST, 2015. 
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Potrivit informaţiilor oferite de Agen-
ţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 
Muncă70 rata şomajului înregistrat se 
calculează la nivel de judeţ, iar pe loca-
lităţi se calculează ponderea şomerilor 
în populaţia stabilă cu vârsta între 18 şi 
62 ani. Pentru datele prezentate în Figura 
26 s-a avut în vedere o populaţie stabilă 
de 233.440 persoane cu vârsta cuprinsă 
între 18-62 ani, din care 121.790 de gen 
feminin. Potrivit statisticilor, ponderea 
cea mai ridicată a şomerilor în 2015 s-a 
înregistrat în luna ianuarie (0,77%) şi cea 
mai scăzută în noiembrie (0,53%). 

Rata şomajului înregistrat (raportul 
dintre numărul şomerilor şi populaţia 
activă civilă) în anul 2015 a fost de 4,5% 
pentru judeţul Iaşi şi de 6,3% pentru Re-
giunea Nord-Est71.

Deşi în cadrul formatului de bază Vital 
Signs s-au urmărit mai mulţi indicatori 
privind câştigurile salariale (câştigurile 
medii, câştigurile medii şi mediane/ oră), 
datele statistice disponibile la nivelul 
ţării noastre ne permit expunerea unui 
singur indicator – câştigul salarial nomi-
nal mediu net lunar, disponibil pentru ju-
deţul Iaşi şi Regiunea Nord-Est. De altfel, 
datele privind veniturile pentru persoa-
nele angajate full-time nu sunt calcula-
te/ disponibile pe regiuni sau judeţe. Ast-
fel, în 2015, câştigul salarial nominal net 
lunar era de 1798 lei la nivelul judeţului 
Iaşi, mai mare decât cel regional (Nord-
Est: 1562 lei), însă sub valoarea generală 
a acestuia: 1859 lei. 

▼
RATA ȘOMAJULUI 

▼
CÂȘTIGUL MEDIU SALARIAL

Anul 2015 Ponderea 
şomerilor (%)

din care, 
femei(%)

Ianuarie 0,77% 0,68%

Februarie 0,74% 0,66%

Martie 0,69% 0,60%

Aprilie 0,67% 0,59%

Mai 0,62% 0,56%

Iunie 0,57% 0,53%

Iulie 0,59% 0,56%

August 0,57% 0,56%

Septembrie 0,59% 0,58%

Octombrie 0,56% 0,56%

Noiembrie 0,53% 0,53%

Decembrie 0,54% 0,53%

Anul 2015 Ponderea 
şomerilor (%)

din care, 
femei(%)

Ianuarie 0,77% 0,68%

Februarie 0,74% 0,66%

Martie 0,69% 0,60%

Aprilie 0,67% 0,59%

Mai 0,62% 0,56%

Iunie 0,57% 0,53%

Iulie 0,59% 0,56%

August 0,57% 0,56%

Septembrie 0,59% 0,58%

Octombrie 0,56% 0,56%

Noiembrie 0,53% 0,53%

Decembrie 0,54% 0,53%

Figura 26. PONDEREA ŞOMERILOR ÎN POPULAŢIA STABILĂ (18-62 ANI) LA NIVELUL MUN. IAŞI, 2015.

MUNCĂ4

Figura 27. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR (EXPRIMAT ÎN LEI)
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Un alt indicator pentru care nu au fost 
identificate date este Numărul mediu 
de ore lucrate pe săptămână, în 2015, la 
nivelul municipiului Iaşi. Singurele infor-
maţii găsite la nivel naţional – apropia-
te de categoria dorită, sunt cu privire la 
distribuţia populaţiei ocupate (full-time 
sau part-time) după durata obişnuită a 
săptămânii de lucru. Deşi aceste date nu 
contribuie la o mai bună cunoaştere pe 
plan local, au rolul de a evidenţia o ima-
gine de ansamblu privind modelul de 
lucru al românilor.

Pentru acest indicator nu există infor-
maţii. În schimb, poate fi invocată din 
nou Rata riscului de sărăcie sau excluzi-
une socială (AROPE), raportată de aceas-
tă dată la statutul ocupaţional. Deşi nu 
există date disponibile decât la nivel na-
ţional, este necesară sublinierea faptului 
că 15,5% dintre salariaţii anului 2015 se 
aflau în risc de sărăcie sau excluziune 
socială, iar în rândul populaţiei ocupa-
te, ponderea era de 27.8%. Cu toate că 
procentul este ridicat, trebuie menţionat 
faptul că rata riscului de sărăcie sau ex-
cluziune socială în rândul salariaţilor a 
scăzut în ultimii ani: de la 21,1% în 2013, 

▼
NUMĂRUL MEDIU DE ORE 
LUCRATE PE SĂPTĂMÂNĂ

▼
NUMĂRUL PERSOANELOR CARE NU CÂȘTIGAU 

SALARIUL MINIM LA NIVELUL MUNICIPIULUI IAŞI 
ÎN 2015

Program complet Program parţial
01 - 35 ore 345542 01 - 10 ore 8055

36 - 39 ore 35226 11 - 20 ore 126725

40 ore 5949616 21 - 24 ore 15791

41 - 45 ore 97618 25 - 30 ore 80918

46 ore şi peste 665015 31 ore şi peste 17094

Nu poate fi indicată o 
durată obişnuită 595569 Nu poate fi indicată o 

durată obişnuită 598215

Figura 28. POPULAŢIA OCUPATĂ, DUPĂ DURATA OBIŞNUITĂ A SĂPTĂMÂNII DE LUCRU, NIVEL NAŢIONAL, 2015. 70

la 18,6% - 2014 şi – aşa cum a fost preci-
zat şi anterior, la 15,5% - 2015.73

Un alt indicator care poate fi prezentat 
în cadrul acestei secţiuni este Rata per-
soanelor de sub 60 ani din gospodăriile 
cu intensitate foarte scăzută a muncii 74, 
fiind incluse în această categorie „gos-
podăriile în care adulţii în vârstă aptă de 
muncă desfăşoară activităţi reprezen-
tând mai puţin de 20% din potenţialul 
lor de muncă din ultimul an”. Datele din 
2015 indică o pondere a acestei rate de 
4,6% pentru Regiunea Nord-Est, mai 
scăzută decât rata totală – 7,9%. Totuşi, 
dacă din anul 2013 până în 2014 am asis-

tat la o scădere a acestui indicator (de 
la 5,6 la 3,7%), anul 2015 aduce un plus 
de 0,9% faţă de anul precedent. Nu exis-
tă statistici specifice pentru judeţul sau 
municipiul Iaşi. 

Nu în ultimul rând, rata deprivării mate-
riale severe73 a fost în anul 2015, pentru 
Regiunea Nord-Est de 26,7%, în scădere 
faţă de anii precedenţi (30,4% - 2014, 
34,5% - 2013), dar cu valori peste media 
naţională (22,7% - 2015).
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Din cercetările efectuate, pentru muni-
cipiul Iaşi nu există date privind câştigul 
mediu orar, singurele informaţii disponi-
bile fiind legate de costul mediu orar al 
forţei de muncă pe salariat la nivel naţi-
onal (CAEN Rev. 2, activităţi ale economi-
ei naţionale). Astfel, potrivit datelor INS 
– baza TEMPO-online, la nivelul anului 
2015, costul mediu orar al forţei de mun-
că/ salariat era de 18,5 lei76. În Figura 29 
este redată evoluţia valorilor pentru anii 
2010-2015.

▼
CÂȘTIGUL MEDIU ORAR ÎN MUNICIPIUL IAŞI, LA 

NIVELUL ANULUI 2015

MUNCĂ4

Figura 29. COSTUL MEDIU ORAR AL FORȚEI DE MUNCĂ PE SALARIAT (EXPRIMAT ÎN LEI) 
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15,5% dintre salariații anului 2015 se afl au în risc de sărăcie sau 
excluziune socială, iar în rândul populației ocupate, ponderea era de 
27.8%.
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REFERINȚE

67 INS, baza TEMPO-online: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM103D, Secţiunea FOM103D - 
Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete, accesată la data 11.02.2017

68 http://statistici.insse.ro/shop/, secţiunea FOM104D - Numarul mediu al salariatilor pe judete si localitati, accesat la data 
11.02.2017

69 Baza TEMPO-online, http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AMG156C, Secţiunea AMG156C - 
AMIGO - Rata de ocupare pe grupe de varsta si sexe, accesată la data 11.02.2017 

70 Adresa AJOFM Iaşi nr. 14556 din 14 nov. 2016

71 Baza online TEMPO: http://statistici.insse.ro/shop/, secţiunea SOM103A - Rata somajului pe sexe, macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si judete

72  http://statistici.insse.ro/shop/, secţiunile AMG115A - AMIGO - Populatia ocupata cu program de lucru partial, dupa durata 
obisnuita a saptamanii de lucru, statut profesional si sexe şi AMG116B - AMIGO - Populatia ocupata cu program de lucru 
complet, dupa durata obisnuita a saptamanii de lucru, statut profesional si medii de rezidenta

73 Date preluate din baza TEMPO: http://statistici.insse.ro/shop/, Secţiunea SAR111D - Rata riscului de sărăcie sau excluziune 
socială (AROPE) a persoanelor de 18 ani şi peste, după activitatea principală, accesată la data 12.02.2017

74 Date preluate din baza TEMPO: http://statistici.insse.ro/shop/, Secţiunea SAR113C - Rata persoanelor de sub 60 ani din 
gospodăriile cu intensitate foarte redusă a muncii, pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare, accesată la data 12.02.2017

75 http://statistici.insse.ro/shop/, Secţiunea: SAR112C - Rata deprivării materiale severe, pe macroregiuni şi regiuni de 
dezvoltare: Rata deprivării materiale severe reprezintă ponderea în total populaţie a persoanelor în stare de deprivare 
materială severă, adică a persoanelor în varsta de 18 ani şi peste care, datorită lipsei resurselor financiare, nu îşi pot permite 
cel puţin patru dintre următoarele situaţii: - achitarea la timp, fără restanţe, a unor utilităţi şi a altor obligaţii curente;  plata 
unei vacanţe de o săptămână pe an, departe de casă; - consumul de carne, pui, peşte (sau alt echivalent de proteină) cel 
puţin o dată la două zile; - posibilitatea de a face faţă, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 1/12 din 
valoarea pragului naţional de sărăcie):- deţinerea unui telefon fix sau mobil;- deţinerea unui televizor color; - deţinerea unei 
maşini de spălat;- deţinerea unui autoturism personal;- asigurarea plăţii unei încălziri adecvate a locuinţei. 

76 Baza TEMPO, Secţiunea Costul mediu orar al fortei de munca pe salariat, pe activitati (sectiuni si diviziuni) ale economiei 
nationale CAEN Rev.2

REFERINȚE

• Numărul mediu al salariaţilor în municipiul Iaşi (anul 2015) a 
fost de 113.978 persoane, în creştere faţă de ultimii 2 ani.

• Rata de ocupare a persoanelor de 15 ani şi peste pentru Regi-
unea Nord-Est urban a fost de 53,2% în anul 2015 (Sursa: 
TEMPO-online).

• Rata şomajului înregistrat în anul 2015 a fost de 4,5% pentru 
judeţul Iaşi şi de 6,3% pentru Regiunea Nord-Est.

• Câştigul salarial nominal net lunar era de 1798 lei la nivelul 
judeţului Iaşi (anul 2015), mai mare decât cel al Regiunii 
Nord-Est, însă sub valoarea naţională.

• Rata deprivării materiale severe a fost de 26,7% pentru Regi-
unea Nord-Est (2015), în scădere faţă de anii anteriori, dar cu 
valori peste media naţională (Sursa: TEMPO-online).

▶ CONCLUZIE



 APARTENENȚĂ08

Potrivit unui sondaj realizat de IRES – Starea Națiunii 
după alegerile prezidențiale 2014, 91% dintre persoanele 
chestionate s-au declarat mândre că sunt români, o opinie 
contrară revenind unui număr de 7% dintre respondenți, în timp 
ce 2% nu au răspuns/ nu au ştiut să răspundă.
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Potrivit informaţiilor oferite de Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi77, „pentru anul 2015 nu s-au finali-
zat prelucrările declaraţiilor 230 privind 
destinaţia sumei reprezentând până la 
2% din impozitul anual pe veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor”, anul cel mai 
apropiat pentru care sunt disponibile 
date fiind 2014. Astfel, numărul locuito-
rilor municipiului Iaşi care au direcţionat 
2% din impozitul pentru venit a fost de 
49.044 în anul 2014. Nivelul median al 
donaţiilor este de 3.502 lei, iar nivelul 
mediu de 82 lei.

Pentru atingerea acestui indicator au 
fost luate în calcul trei tipuri de alegeri: 
prezidenţiale (alegerea Preşedintelui 
României din anul 201478), parlamentare 
(Alegerile pentru Senat şi Camera Depu-
taţilor din 11 noiembrie 201679) şi alegeri-
le locale (pentru Autorităţile Administra-

▼
NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU DONAT 2% DIN 

IMPOZITUL PE VENIT ŞI (4) NIVELUL MEDIAN AL 
DONAȚIILOR

▼
PREZENȚA LA VOT

ţiei Publice Locale 201680).
Prezenţa la vot pentru alegerea Pre-

şedintelui României: Potrivit comuni-
catului cu nr. 51/CPV din 02.11.2014, făcut 
de Biroul Electoral Central, prezenţa la 
alegerile prezidenţiale în primul tur a fost 
de 49,72% din totalul de alegători înscrişi 

în listele electorale în judeţul Iaşi. Nu au 
fost identificate date specifice pe muni-
cipiu, însă prezenţa în mediul urban – ju-
deţul Iaşi a fost de 53,6%. Media naţiona-
lă a fost de 52,31%, iar în mediul urban 
de 51,64% - cifre ce clasează zona urbană 
a judeţului peste media naţională. ▶

SURSA:  
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În cadrul celui de-al doilea tur de ale-
geri, conform informaţiilor BEC (comuni-
cat nr. 10/CPV din 16.11.2014), prezenţa la 
urne în judeţul Iaşi a fost de 58,01% (sub 
media naţională cu 4,03%), iar cea din 
mediul urban – judeţul Iaşi, de 62,25% 
(cu 0,84% mai mult decât prezenţa totală 
pe mediul urban din România).81

Prezenţa la vot la Alegerile pentru 
Senat şi Camera Deputaţilor, 11 de-
cembrie 2016: Conform datelor oferite 
de Biroului Electoral Central82, prezenţa 
la vot a fost de 34,41% la nivelul jude-
ţului Iaşi, în timp ce media naţională a 
fost de 39,49%. Comparativ cu alege-
rile precedente – din 2012, prezenţa la 
vot în judeţul Iaşi a cunoscut o scădere 
(2012: 38,91%), cifrele fiind mai mici şi 
la nivel naţional (anul 2012: 41,72%)83. 
Cât priveşte municipiul Iaşi, din totalul 
de 306.185 persoane înscrise pe liste 
(plus 6547 pe liste suplimentare şi 826 – 
urna mobilă), au votat 116.790. Aşadar, 
prezenţa la vot în municipiu a fost de 
38,14%, mai mare decât cea la nivel de 
judeţ. 

Prezenţa la vot pentru alegerea Au-
torităţilor Administraţiei Publice Lo-
cale, 5 iunie 2016: Date oferite de BEC 
(comunicat nr. 5/ CPV din 05.06.2016) 
indică faptul că prezenţa la vot în judeţul 
Iaşi a fost de 42,18% din totalul de alegă-
tori înscrişi în liste, plasându-se pe locul 
2 la nivel naţional privind participarea 
redusă la vot. Prezenţa în mediul urban 
a fost de 35,45% în judeţul Iaşi. Pe plan 
naţional, au votat 48,27% din totalul ale-
gătorilor înscrişi în listele electorale şi 
39,8% din mediul urban La nivel local, în 
municipiul Iaşi s-a înregistrat o prezenţă 
la vot de 33,68%, exprimându-şi votul 
102.687 persoane din totalul de 304.816 
persoane de pe liste.

Deşi nu există un astfel de indicator 
calculat la nivel local/ naţional, pentru a 
evidenţia câteva aspecte legate de con-
ceptul de apartenenţă, vor fi prezentate 
o serie de date adiacente extrase din 
două cercetări.

Potrivit unui sondaj realizat de IRES – 
Starea Naţiunii după alegerile prezidenţi-
ale 2014, pe un eşantion de 1330 subiecţi 
de peste 18 ani84, 91% dintre persoanele 
chestionate s-au declarat mândre că 
sunt români, o opinie contrară revenind 

▼
PREZENȚA LA VOT

▼
SENTIMENTUL APARTENŢEI

SURSA:  
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Figura 31. PREZENȚA LA VOT
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unui număr de 7% dintre respondenţi, în 
timp ce 2% nu au răspuns/ nu au ştiut să 
răspundă.

Apartenenţa europeană a fost măsu-
rată în cadrul  eurobarometrului Public 
Opinion in the European Union, Stan-
dard Eurobarometer 83, Spring 2015, 
realizat de TNS opinion & social. Potrivit 
acestuia, 65% dintre românii chestionaţi 
se simt ca fiind cetăţeni ai Uniunii Euro-
pene, 33% au răspuns negativ, iar 2% nu 
au oferit un răspuns (p. 28).
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La nivelul municipiul Iaşi nu există 
date privind acest indicator, iar pentru a 
ajunge la rezultate specifice se impune 
realizarea unor cercetări sociologice pe 
eşantioane reprezentative, desfăşura-
te periodic. Singurele date identificate 
sunt la nivel naţional şi sunt oferite de 
EUROSTAT85 - care a lansat o aplicaţie 
online prin care pot fi vizualizate diferite 
cifre privind calitatea vieţii. În ceea ce pri-
veşte satisfacţia generală a vieţii, nivelul 
este mediu pentru cei mai mulţi dintre 
românii chestionaţi (63,7%), următoarea 
categorie fiind a celor cu un nivel ridicat 
(19,7%), iar 16,7% se încadrează într-un 
nivel scăzut. Rezultate la nivel naţional 
privind satisfacţia faţă de viaţă sunt dis-
ponibile şi în raportul Calitatea vieţii în 
România 2010, realizat de ICCV (p. 52).

▼
SATISFACȚIA VIEŢII 
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La nivelul municipiul Iaşi nu există 
date privind acest indicator, iar pentru a 
ajunge la rezultate specifice se impune 
realizarea unor cercetări sociologice pe 
eşantioane reprezentative, desfăşura-
te periodic. Singurele date identificate 
sunt la nivel naţional şi sunt oferite de 

 - care a lansat o aplicaţie 
online prin care pot fi vizualizate diferite 
cifre privind calitatea vieţii. În ceea ce pri-
veşte satisfacţia generală a vieţii, nivelul 
este mediu pentru cei mai mulţi dintre 
românii chestionaţi (63,7%), următoarea 
categorie fiind a celor cu un nivel ridicat 
(19,7%), iar 16,7% se încadrează într-un 
nivel scăzut. Rezultate la nivel naţional 
privind satisfacţia faţă de viaţă sunt dis-
ponibile şi în raportul Calitatea vieţii în 
România 2010, realizat de ICCV (p. 52).

• Numărul ieşenilor care au direcţionat 2% din impozitul 
pentru venit în anul 2014 a fost de 49.044. Nivelul median 
al donaţiilor a fost de 3.502 lei, iar nivelul mediu de 82 lei 
(Sursa: DGRFP Iaşi).

• Prezenţa la vot la alegerile parlamentare din 2016 a fost de 
38,14% în municipiul Iaşi, iar la alegerile locale de 33,68% 
(Sursa: BEC).

• Pentru o parte din indicatorii acestei secţiuni nu au fost 
identificate date precise sau la nivel local, semnalând astfel 
necesitatea realizării unor studii specifice în municipiul Iaşi, 
anumite elemente nefiind în sarcina instituţiilor publice. 
Spre exemplu, derularea unor cercetări sociologice periodice 
ar putea oferi informaţii cu privire la indicatorii: sentimentul 
apartenţei la comunitate, satisfacţia vieţii etc.

▶ CONCLUZIE
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 POPULAȚIE09

Populația la data de 1 ianuarie 2016 cu domiciliul în municipiul 
Iaşi era de 363.312 persoane, în creştere față de cea din 2015 
cu aprox. 1,5%.
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Potrivit datelor oferite de Institutul 
Naţional de Statistică – baza TEMPO-on-
line86, populaţia la data de 1 ianuarie 
2016 cu domiciliul în municipiul Iaşi era 
de 363.312 persoane, în creştere faţă de 
cea din 2015 cu aprox. 1,5% (357.868 
persoane). Analizând datele prezenta-
te în Figura 32 se constată următoarele 
aspecte: din anul 2004 până în 2006 a 
existat o scădere a populaţiei - raportat 
la anul precedent (în 2004 cu 662 per-
soane, 2005 cu 1082, iar în 2006 cu 229 
persoane). Anul 2007 aduce o creştere 
(806 persoane), urmată de o nouă scă-
dere, de această dată de 142 persoane 
(total: 333489). Începând cu anul 2009, 
populaţia municipiului Iaşi revine pe un 
trend ascendent, cu 5918 persoane mai 
mult în 2013 comparativ cu anul 2012, 
apogeul acestuia fiind în 2014, când se 
constată o creştere cu 9421 persoane 
faţă de populaţia din anul 2013. 

La nivelul municipiului Iaşi, numărul ti-
nerilor cu vârsta între 0 şi 14 ani a fost de 
53.973, în anul 2015, conform populaţiei 
înregistrate la 1 iulie87. Din acest număr, 
34,8% revenea grupei de vârstă 0-4 ani, 
36,2% grupei 5-9 ani şi 30% grupei 10-14 
ani. Comparativ cu anul 2014, numărul 
tinerilor a crescut cu 2059. În acest mo-
ment, datele pentru anul 2016 sunt pro-
vizorii, însă raportându-ne la cifrele din 
baza TEMPO, se constată o nouă creşte-
re, cu o valoare de 1344. 

▼
POPULAŢIA ESTIMATĂ (TOTAL)

▼
ESTIMĂRI CU PRIVIRE LA POPULAŢIA TÂNĂRĂ 

(NUMĂRUL TINERILOR CU VÂRSTE SUB 14 ANI)

SURSA:  
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Figura 32. POPULAŢIA LA 1 IANUARIE, ANII 2000-2016, MUN. IAŞI.
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Figura 33. POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE 0-14 ANI, MUN. IAŞI. 
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Numărul persoanelor cu domiciliul 
în municipiul Iaşi cu vârsta de 65 ani 
şi peste – la nivelul anului 2015, era de 
43.903. Dintre acestea, cele mai mul-
te aparţineau subcategoriei 65-60 ani 
(38%: 16.457), fiind urmată de categoria 
70-74 ani (9416 persoane) şi 75-79 ani 
(8828 persoane). Comparativ cu anul 
2014, se constată o creştere a populaţi-
ei vârstnice cu 2499 persoane, iar datele 
din 2016 (disponibile la data redactării 
raportului) indicau o nouă creştere, de 
2540.88 De altfel, nu trebuie neglijat fap-
tul că şi în România asistăm la un proces 
de îmbătrânire a populaţiei, determinat 
de mai mulţi factori: mişcarea naturală 
a populaţiei (scăderea ratei natalităţii), 
schimbări în comportamentul repro-
ductiv, îmbunătăţirea nivelului de trai şi 
creşterea speranţei de viaţă, mişcarea 
migratorie etc.

Deşi nu există informaţii la nivel local 
privind vârsta medie, se impune preciza-
rea faptului că în România, în anul 2014, 
vârsta medie a populaţiei rezidente era 
de 41,1 ani (la 1 ianuarie), iar vârsta me-
die a populaţiei cu domiciliul în România 
era de 40,6 ani. Din 2011 până în 2014 
asistăm la o creştere a acestui indica-
tor cu 0,5%. Datele au fost preluate din 
Raportul România în Cifre 2015. Breviar 
statistic, realizat de Institutul Naţional de 
Statistică în anul 2015 (p. 11).

Cât priveşte durata medie a vieţii, la 
nivelul anului 2015 aceasta era de 75,58 
ani în judeţul Iaşi, mai ridicată decât cea 
la nivel regional (75,05 ani: Regiunea 
Nord-Est) sau naţional (75,39 ani).89

▼
ESTIMĂRI CU PRIVIRE LA POPULAŢIA VÂRSTNICĂ

▼
VÂRSTA MEDIE A POPULAȚIEI

▼
POPULAȚIA OCUPATĂ PE DOMENII 

ALE ECONOMIEI NAȚIONALE

Un alt indicator din cadrul acestei sec-
ţiuni este structura populaţiei ocupate 
după domenii de activitate. În acest sens, 
nu au fost identificate date la nivel de 
municipiu, cele mai apropiate fiind cele 
aferente judeţului Iaşi, zona urban – mu-
nicipii şi oraşe. Astfel, potrivit rezultatelor 
obţinute la Recensământul Populaţiei şi 
al Locuinţelor 201190, populaţia stabilă 
ocupată din judeţul Iaşi, pentru cate-
goria municipii şi oraşe, era de 145.493 
persoane. Din cele 18 activităţi ale eco-
nomiei naţionale, cel mai mare procent 
din populaţia stabilă ocupată îi revenea 
în anul 2011 Industriei (28.346 persoane, 
19,5%), fiind urmată de cei care activau 
în domeniul Comerţ cu ridicata şi cu 

SURSA:  
INS,  baza TEMPO-online
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Figura 34. DISTRIBUŢIA PERSOANELOR PESTE 65 ANI PE CATEGORII DE VÂRSTĂ.
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amănuntul; repararea autovehiculelor 
şi motocicletelor (17%, 24871 persoane) 
şi în Sănătate şi asistenţă socială (10%, 
14.680 persoane). 

13.549 de persoane cu domiciliul în 
municipiile şi oraşele din judeţul Iaşi 
aveau un loc de muncă în domeniul 
Învăţământ, 11.141 în Construcţii şi 
8.605 în Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public. 
O prezentare a tuturor domeniilor de 
activitate este expusă în Figura 35.

Date mai recente sunt oferite de Insti-
tutul Naţional de Statistică, baza de date 
TEMPO-online91, însă acestea vizează 
întreg judeţul Iaşi. Potrivit acestei surse, 
în anul 2015, totalul populaţiei ocupate 
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Figura 35. PROPORŢIA POPULAŢIEI STABILE OCUPATE PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE 
                   DIN JUDEŢUL IAŞI, 2011.
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din judeţul Iaşi era de 277,4 mii persoa-
ne. Dintre acestea, cele mai multe acti-
vau în Agricultură, silvicultură şi pescuit 
(76,2 mii) şi Industrie (46,6 mii), iar cele 
mai puţine în Intermedieri financiare şi 
asigurări (2,4 mii) şi Tranzacţii imobiliare 
(1,4 mii).

La nivelul anului 2015, în municipiul 
Iaşi, numărul imigranţilor definitivi era 
de 2.636, potrivit informaţiilor disponi-
bile în baza de date TEMPO-online94, în 
scădere faţă de 2014, când – conform 
aceleiaşi surse, erau 6.645 imigranţi. 

Potrivit informaţiilor oferite de In-
spectoratul General pentru Imigări95 din 
cadrul Ministerului Afecerilor Interne, 
numărul cetăţenilor străini din state ter-
ţe care aveau drept de şedere valabil la 
sfârşitul anului 2015, la nivelul judeţului 
Iaşi, era de 3.560 persoane. Dintre aces-
tea, cele mai multe erau stabilite în scop 
de studii (2484), pe următoarea poziţie fi-
ind cei care aveau alţi membri ai familiei 
în ţară (în cazul a 797 imigranţi). 

Datele din Recensământul Populaţiei şi 
al Locuinţelor 201196 evidenţiau faptul că 
7367 persoane din populaţia recenzată 
cu domiciliul în mediul urban Iaşi (muni-
cipii şi oraşe) avea ca loc al naşterii altă 
ţară. Date mai specifice, inclusiv la nivelul 
municipiului Iaşi, nu au fost identificate.

▼
PROPORȚIA IMIGRANȚILOR ÎN TOTALUL 

POPULAȚIEI

Potrivit datelor INS – baza TEMPO- 
online92, la nivelul municipiului Iaşi, în 
anul 2015 au avut loc 17166 stabiliri 
de reşedinţă. Prin acest indicator se 
înregistrează: Persoanele sosite într-o 
altă localitate decât cea de domiciliu, 
care la data de 1 ianuarie sau 1 iulie aveau 
înscrisă în actul de identitate şi în fişele 
de evidenţă ale populaţiei menţiunea 
de stabilire a reşedinţei. Raportat la anii 
anteriori, numărul persoanelor care s-au 
stabilit cu reşedinţa în mun. Iaşi a scăzut 
cu 591 persoane faţă de anul 2014 şi a 
crescut cu 173 faţă de anul 2013. 

Cât priveşte numărul imigranţilor 
definitivi, potrivit aceleiaşi surse (baza 
TEMPO- online), la nivelul judeţului Iaşi 

▼
MIGRAŢIA NETĂ

Potrivit Agenţiei Judeţene pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Iaşi93, în evidenţe-
le instituţiei a fost înregistrată o singură 
persoană care este cetăţean străin şi 
provine dintr-un stat membru UE. Pen-
tru acest indicator nu se calculează rata 
şomajului.

▼
RATA ŞOMAJULUI PENTRU IMIGRANŢI

(pe municipiu nu există date specifice) 
au fost înregistrate 7973 persoane, re-
prezentând peste 50% din totalul afe-
rent Regiunii Nord-Est (15059 persoane). 
Comparativ cu anul 2014, numărul imi-
granţilor definitivi a scăzut în judeţul Iaşi 
cu 5551 persoane. 
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Figura 36. SITUAȚIA CETĂȚENILOR STĂINI DIN STATE TERȚE CARE AVEAU UN DREPT DE ȘEDERE 
                   LA SFÂRȘITUL ANULUI 2015, LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI
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Referitor la venitul mediu al unei gos-
podării, cele mai apropiate date dispo-
nibile sunt pentru Regiunea Nord-Est 
(baza TEMPO-online97), iar statisticile 
din anul 2015 evidenţiază un venit total 
mediu lunar pe o gospodărie în valoare 
de 2176,76 lei, în creştere faţă de anul 
2014 (2122,56 lei), dar în scădere faţă de 
2013 (2303,47 lei). Raportat la trimestrele 
anului 2015, creşterea este graduală: de 
la 2077,2 lei în Trimestrul I, la 2330,23 
lei în Trimestrul IV. Din păcate, nu se pot 
estima veniturile medii pentru judeţul 
Iaşi/ municipiu sau mediile urban/ rural, 
pentru a face o încadrare mai precisă pe 
plan local.

▼
VENITUL MEDIU AL UNEI GOSPODĂRII 
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Figura 37. VENITURILE TOTALE MEDII LUNARE PE O GOSPODĂRIE, REGIUNEA NORD-EST, 2015.
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Potrivit datelor din Recensământul 
Populaţiei şi al Locuinţelor 201198, la ni-
velul judeţului Iaşi (nu există date speci-
fice pentru municipiu), 709.387 persoane 
aveau ca limbă maternă româna (aprox. 
92% din populaţia totală), fiind urmată 
de romani – 7270 persoane (0,95%) şi 
rusa– 1675 persoane (0,2%). Topul pri-
melor 5 limbi materne poate fi consultat 
în Figura 18. De precizat este faptul că în 
urma recensământului din 2011, infor-
maţia privind limba maternă nu a fost 
disponibilă pentru 52.418 locuitori ai 
judeţului Iaşi. Alte limbi materne care au 
cumulat valori mai mici (cu mai puţin de 
100 precizări) sunt: italiana (90); germa-
na (72); turca (72); idiş (66); ucraineana 
(51).

▼
LIMBI VORBITE
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Structura etnică a populaţiei consti-
tuie un alt aspect care permite trasarea 
unei imagini de ansamblu la nivelul mu-
nicipiului. Totuşi, şi în acest caz trebuie 
menţionat faptul că nu au fost identi-
ficate date specifice pentru municipiul 
Iaşi, cele mai apropiate fiind la nivel de 
judeţ. Astfel, corespunzător rezultatelor 
obţinute în urma Recensământului Po-
pulaţiei şi al Locuinţelor din 201199, nu-
mărul de etnici români din judeţ era de 
703.422, însumând 91% din total. Întru-
cât metodologia recensământului a pre-
văzut înregistrarea etniei plecând de la 
declaraţia făcută de respondent, pentru 
52.231 dintre cei chestionaţi nu este dis-
ponibilă această informaţie.  Dintre mi-
norităţi, persoanele de etnie romă ocupă 
prima poziţie – fiind în număr de 11.288 
la nivelul judeţului Iaşi (aprox. 1,5% din 
populaţia totală). Categoria Ruşi-Lipo-
veni însumează 2848, următoarele cu-
mulând mai puţin de 250 persoane (a se 
vedea Figura 38).
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▼
MINORITĂŢI VIZIBILE

Structura etnică - Judeţul Iaşi, 
2011(număr persoane)
Români 703422

Romi 11288

Ruşi – Lipoveni 2848

Evrei 221

Greci 193

Maghiari 146

Italieni 99

Alte etnii (între 5 şi 88 
persoane): germani, 
turci, ucraineni, polonezi, 
armeni, chinezi, tătari, 
macedoneni, sârbi, 
bulgari, ceangăi

298

 Altă etnie 1300

 Informație nedisponibilă 52531

Figura 38. STRUCTURA ETNICĂ A POPULAŢIEI JUDEŢULUI IAŞI, 2011.

Structura etnică a populaţiei consti-
tuie un alt aspect care permite trasarea 
unei imagini de ansamblu la nivelul mu-
nicipiului. Totuşi, şi în acest caz trebuie 
menţionat faptul că nu au fost identi-
ficate date specifice pentru municipiul 
Iaşi, cele mai apropiate fiind la nivel de 
judeţ. Astfel, corespunzător rezultatelor 
obţinute în urma Recensământului Po-

, nu-
mărul de etnici români din judeţ era de 
703.422, însumând 91% din total. Întru-
cât metodologia recensământului a pre-
văzut înregistrarea etniei plecând de la 
declaraţia făcută de respondent, pentru 
52.231 dintre cei chestionaţi nu este dis-
ponibilă această informaţie.  Dintre mi-
norităţi, persoanele de etnie romă ocupă 
prima poziţie – fiind în număr de 11.288 
la nivelul judeţului Iaşi (aprox. 1,5% din 
populaţia totală). Categoria Ruşi-Lipo-
veni însumează 2848, următoarele cu-
mulând mai puţin de 250 persoane (a se 
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Figura 38. STRUCTURA ETNICĂ A POPULAŢIEI JUDEŢULUI IAŞI, 2011.

• Populaţia la data de 1 ianuarie 2016 cu domiciliul în munici-
piul Iaşi era de 363.312 persoane, în creştere faţă de cea din 
2015 cu aprox. 1,5% (Sursa: TEMPO-online).

• În anul 2015, numărul tinerilor cu vârsta între 0 şi 14 ani era 
de 53.973, iar numărul persoanelor cu vârsta de 65 ani şi 
peste însuma 43.903 (Sursa: TEMPO-online).

• Durata medie a vieţii (la nivelul anului 2015) era de 75,58 ani 
în judeţul Iaşi, mai ridicată decât cea la regională (75,05 ani) 
sau naţională (75,39 ani). (Sursa: TEMPO-online)

• Numărul imigranţilor definitivi era de 2.636 în 2015 la nivelul 
mun. Iaşi, în scădere faţă de 2014 cu 4009 persoane (Sursa: 
TEMPO-online).

• Venitul total mediu lunar pe o gospodărie în Regiunea Nord-
Est (nu există date la nivel de municipiu), era de 2176,76 lei 
în anul 2015, în creştere faţă de anul 2014, dar în scădere 
faţă de 2013 (Sursa: TEMPO-online).

• Etnicii români din judeţul Iaşi însumau 91% din totalul po-
pulaţiei în anul 2011. Dintre minorităţi, persoanele de etnie 
romă ocupă prima poziţie  la nivelul judeţului Iaşi - aprox. 
1,5% din populaţia totală (Sursă: RPL 2011).

• Pentru o parte dintre indicatorii acestei secţiuni nu au fost 
găsite informaţii.

▶ CONCLUZIE



 MOBILITATEA SPAȚIALĂ10

Numărul mijloacelor de transport în comun la nivelul județului 
Iaşi, în anul 2014, a fost de 426, dintre care 276 autobuze şi 
microbuze, iar 150 – tramvaie.
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Potrivit datelor din Anuarul Statistic al 
Judeţului Iaşi 2015100, lungimea străzilor 
orăşeneşti din judeţul Iaşi era – la nivelul 
anului 2014, de 785 km, din care 490 erau 
străzi modernizate. În ceea ce priveşte 
lungimea liniei de tramvai la finalul anu-
lui 2014, pentru judeţul Iaşi urban aceas-
ta era de 83 km. 

Numărul mijloace de transport în co-
mun în inventar la nivelul judeţului Iaşi, 
în anul 2014, a fost de 426, dintre care 
276 autobuze şi microbuze, iar 150 – 
tramvaie. (Anuarul Statistic al Judeţului 
Iaşi 2015)

Numărul pasagerilor transportaţi la 
nivelul judeţului Iaşi urban în anul 2014 
a fost de 137952 mii, dintre care 60% au 
utilizat autobuze şi microbuze. O evolu-
ţie privind evoluţia numărului de pasa-
geri poate fi urmărită în Figura 40.

▼
TRANSPORTUL PUBLIC

SURSA:  
Anuarul  Stat ist ic  al  Judeţului  Iaşi  2015,p.  67

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

Figura 39. NUMĂRUL VEHICULELOR ÎN INVENTAR, 2015, JUD. IAŞI.Figura 39. NUMĂRUL VEHICULELOR ÎN INVENTAR, 2015, JUD. IAŞI.
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Potrivit raportului Plan de mobilitate 
urbană durabilă pentru polul de creştere 
Iaşi (P.M.U.D. Iaşi) – Lot 2: Iaşi, 2015101, la 
nivelul anului 2015 transportul public 
de pasageri în mun. Iaşi era deservit de 
doi operatori de transport: unul public 
- Regia Autonomă de Transport Public 
(aflată în faliment la acest moment) 
şi S.C. UNISTIL S.R.L., operator privat, 
subcontractat al RATP. Pentru acelaşi an, 
flota vehiculelor operatorului public era 
de 150 tramvaie, cu precizarea că 58% 
din aceasta a fost fabricată în intervalul 
1990-1999; 146 autobuze (cu o medie 
de 14 ani/vehicul) şi 30 microbuze 
(achiziţionate în 2003)102

Potrivit informaţiilor din raportul 
PMUD, în anul 2015 erau amenajate 
trasee de piste pentru biciclete pe 10 
străzi din municipiu, cu ocazia reabilitării 
străzilor pe 2 axe: N-S şi E-V (p. 65). De 
asemenea, pe plan local există centre de 
închirieri biciclete – lansate la iniţiativa 
unor asociaţii de biciclişti, deschise în 
sezonul cald.

▼
TRANSPORTUL PUBLIC
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Figura 40. NUMĂRUL DE PASAGERI TRANSPORTAŢI, JUD. IAŞI (MII PERSOANE). 

55.059
83.589

80.442
52.839

76.593
56.628

78.056
53.677

84.994
57.979

82.878
55.074

22.100

2014

2013

2012

2011

2010

2009

TRAMVAIEAUTOBUZE ȘI MICROBUZE

MOBILITATE5

SURSA:  
Anuarul  Stat ist ic  al  Judeţului  Iaşi  2015,  p .  67

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

MOBILITATE5

SURSA:  
PMUD România -  Consorț iu  Lot  2 ,  dec.  2015,  p .  58
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Figura 41. FLOTA VEHICULELOR OPERATĂ DE RATP, 2015.
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• Numărul pasagerilor transportaţi la nivelul judeţului Iaşi 
urban în anul 2014 a fost de 137952 mii persoane, dintre care 
60% au utilizat autobuze şi microbuze (Sursa: Anuar INS).

▶ CONCLUZIE



 ECONOMIE LOCALĂ11

Secţiunea dedicată aspectelor de ordin economic aduce în 
prim plan faptul că nici în cazul acestei dimensiuni nu există 
foarte multe date specifice, la nivel de municipiu, cele mai 
apropiate fiind informaţiile pe plan judeţean, care însă trebuie 
tratate cu prudenţă, având în vedere componenţa judeţului şi 
raportul urban-rural.

Conform informaţiilor din baza TEMPO-online103, PIB-ul co-
respunzător judeţului Iaşi în anul 2014 (ultimul pentru care 
există date disponibile) a fost de 20.604,2 milioane lei, contri-
buţia judeţului la economia regiunii Nord-Est fiind de 30,67% 
(67169,4 milioane lei), iar la nivel naţional de 3,08%.

▼
PRODUSUL INTERN BRUT
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Cât priveşte clădirile rezidenţiale, po-
trivit aceleiaşi surse, numărul total de 
autorizaţii acordate în decembrie 2015 
a fost de 2872 (cu 7,1% mai mult faţă 
de decembrie 2014), dintre care 63% au 
fost pentru mediul rural. Datele la nivel 
de regiuni din decembrie 2015 indică 
un număr de 652 autorizaţii pentru Re-
giunea Nord-Est, ocupând primul loc la 
nivel naţional (următoarea clasată este 
Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu 457 de au-
torizaţii). 

Potrivit statisticilor disponibile pe 
site-ul Oficiul Naţional Al Registru-
lui Comerţului104, numărul societăţi-
lor intrate în insolvenţă în perioada 
01.01.2015-31.12.2015 la nivelul judeţu-
lui Iaşi a fost de 466, în scădere cu 34,18% 
faţă de perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 
(708). La nivel naţional, judeţul Iaşi se 
clasa pe locul 5 în topul zonelor cu cele 
mai multe firme intrate în insolvenţă 
(mun. Bucureşti - 1816, Bihor - 565, Ti-
miş - 494, Constanţa – 482). Anul 2016 a 
însemnat o creştere a numărului de soci-
etăţi intrate în insolvenţă cu 11,8% (521), 
plasând judeţul Iaşi pe locul 3, după 
mun. Bucureşti şi judeţul Bihor. 

Numărul persoanelor juridice active în 
judeţul Iaşi, anul 2015, a fost de 23.677, 
iar cel din 2016 de 24.867.105 

Date privind numărul de clădiri începu-
te în 2015 (potrivit formatului iniţial Vital 
Signs) nu au fost identificate, însă există 
informaţii privind totalul de locuinţe fi-
nalizate. Astfel, la nivelul anului 2014, pe 
raza judeţului Iaşi au fost terminate 1849 
locuinţe, dintre care 364 sunt în mediul 
urban. 98,6% dintre aceste locuinţe au 
fost finanţate din fonduri private, iar 1,4% 
din fonduri publice (toate cele 26 locuinţe 
au fost realizate în mediul rural).108  

În municipiul Iaşi, potrivit datelor din 
baza TEMPO-online, numărul locuinţelor 
terminate în municipiul Iaşi în anul 2015 
a fost de 1349, toate din fonduri private. 
Comparativ cu anii anteriori, se observă 
o creştere semnificativă a numărului de 
locuinţe finalizate în anul 2015. ▶

Date cu privire la construcţiile nerezi-
denţiale nu au fost identificate la nivel 
local sau judeţean. În schimb, Institutul 
Naţional de Statistică oferă informaţii 
generale cu privire la autorizaţiile de 
construcţie pentru clădiri rezidenţiale 
şi nerezidenţiale (administrative şi alte 
clădiri). Astfel, potrivit unui comunicat 
de presă INS104, numărul de clădiri admi-
nistrative pentru care s-au eliberat auto-
rizaţii de construcţii a fost de 17 în luna 
noiembrie 2015 (dintre care, 7 în mediul 
urban) şi de 12 în decembrie 2015 (7 ur-
ban), iar pentru alte clădiri106 nereziden-
ţiale, s-au înregistrat 483 autorizaţii la 
nivelul lunii noiembrie 2015 (dintre care, 
214 urban) şi 553 în decembrie 2015 (203 
– urban).

▼
CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE

▼
NUMĂRUL FALIMENTELOR 

▼
CLĂDIRI ÎNCEPUTE 

▼
CONSTRUCŢII NEREZIDENŢIALE 

Observaţie: Nu au fost identificate 
date privind valoarea construcțiilor 
non-rezidențiale în municipiul Iaşi, la 
nivelul anului 2015.

SURSA:  
baza TEMPO-online,  INS

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

Figura 42. LOCUINŢE TERMINATE LA NIVELUL MUN. IAŞI.
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▼
CLĂDIRI ÎNCEPUTE 

▼
INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ȘI RATA 

INFLAȚIEI  

Potrivit aceleiaşi surse:
 Locuinţa terminată în cursul 

unui an este construcţia cu aceas-
ta destinaţie, terminată complet în 
anul de referinţă, care nu a existat 
anterior (ale cărei elemente, inclu-
siv fundaţia, s-au construit pentru 
prima dată) şi la care s-au realizat 
toate categoriile de lucrări prevă-
zute în documentaţia de execuţie, 
fiind recepţionată de beneficiari.109  

Rata medie lunară a inflaţiei în anul 
2014 a fost de 0,1% la nivelul judeţului 
Iaşi, la fel ca cea din anul precedent, dar 
în scădere faţă de 2012, când s-a înregis-
trat o valoare de 0,4%. (DJS Iaşi, Anuarul 
statistic al judeţului Iaşi 2015)

SURSA:  
Anuar,  p .102

IAȘI :  PULSUL COMUNITĂȚII  2017
www.vitalsigns.ro

Figura 43. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM 2014, JUD. IAŞI.
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Figura 44. RATA MEDIE LUNARĂ A INFLAŢIEI, JUD. IAŞI
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• PIB-ul corespunzător judeţului Iaşi în anul 2014  a fost de 
20604,2 milioane lei, contribuţia judeţului la economia regi-
unii Nord-Est fiind de 30,67%, iar la nivel naţional de 3,08% 
(Sursa: TEMPO-online).

• Numărul societăţilor intrate în insolvenţă în anul 2015 la 
nivelul judeţului Iaşi a fost de 466, în scădere cu 34,18% faţă 
de anul precedent. Pe plan naţional, judeţul Iaşi se clasa pe 
locul 5 în topul zonelor cu cele mai multe firme intrate în 
insolvenţă (Sursa: ONRC).

• Numărul de clădiri administrative pentru care s-au eliberat 
autorizaţii de construcţii în perioada noiembrie-decembrie 
2015 a fost de 29, dintre care 14 situate în mediul urban. 
Pentru alte clădiri nerezidenţiale s-au înregistrat - pentru 
aceeaşi perioadă, 1036 autorizaţii (Sursa: Comunicat INS).

• În anul 2014, pe raza judeţului Iaşi au fost terminate 1849 
locuinţe, dintre care 364 sunt în mediul urban. 98,6% dintre 
aceste locuinţe au fost finanţate din fonduri private (Sursa: 
Anuar INS 2015).

• Pentru o parte dintre indicatorii acestei secţiuni nu au fost 
identificate date.

▶ CONCLUZIE

▼
NUMĂRUL LOCUINȚELOR CARE NECESITĂ 

REPARAȚII MAJORE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
IAŞI, ÎN 2015

▼
CHELTUIELI PENTRU APĂ, COMBUSTIBIL ȘI 

ELECTRICITATE

Potrivit datelor oferite de Direcţia de 
Asistenţă Comunitară Iaşi111 cu privire 
la numărul locuinţelor care necesită 
reparaţii majore în anul 2015, această 
instituţie avea în monitorizarea sa 25 de 
familii care trăiau în locuinţe cu un grad 
ridicat de deteriorare, plasate în zona 
Şes Bahlui Iaşi.

Potrivit datelor din Anuarul Statis-
tic al Judeţului Iaşi 2015110, ponderea 
cheltuielilor pentru categoria „locuinţă, 
apă, electricitate, gaze şi alţi combusti-
bili” la nivelul Regiunii Nord-Est, pentru 
anul 2014, era de 15,6%, fiind pe locul 
al doilea în structura cheltuielilor totale 
de consum ale gospodăriilor, după ca-
tegoria „produse alimentare şi băuturi 
nealcoolice” (44,3%). Comparativ cu me-
dia naţională – 17,2%, locuitorii regiunii 
Nord-Est au cheltuieli uşor mai scăzute 
în această privinţă. De subliniat este fap-
tul că nu au fost identificate date la nivel 
judeţean, respectiv local. 

Potrivit statisticilor oferite de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Iaşi112, fondul de 
locuinţe existent la sfârşitul anului 2014 
era – pentru judeţul Iaşi, de 314.783, din-
tre care aprox. 99% erau proprietate ma-
joritar privată şi 1% proprietate majoritar 
de la stat. Suprafaţa locuibilă totală pen-
tru aceste locuinţe era de 14074 mii m². 
De asemenea, în anul 2014 – la nivelul 
judeţului Iaşi, a fost terminat un număr 
de 1485 locuinţe, cu o suprafaţă locuibilă 
de 109661 m².

▼
FONDUL DE LOCUINȚE
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LISTA 
INDICATORILOR 
CARE AM FI VRUT 
SĂ FIE 
DISPONIBILI 
ȘI NU AU FOST

Indicatori Vital Signs care nu au fost identificați în 
forma propusă de varianta originală a proiectului:

DECALAJUL DINTRE BOGAȚI ȘI SĂRACI

 ▶ Proporții ale familiilor, delimitate pe categorii de venituri, 
pentru municipiul Iaşi, în 2015;

 ▶ Raportarea procentuală a categoriilor de venituri pentru 
familii, pe fiecare categorie de familie, în 2015;

 ▶ Venitul median al familiilor monoparentale în 2015;
 ▶ Familii monoparentale cu venit sub mediu după plata taxelor 

către stat;
 ▶ Numărul familiilor monoparentale cu venituri reduse la nivelul 

municipiului Iaşi în 2015.

Lipsa datelor afectează buna cunoaştere a realităţii sociale pe 
plan local şi semnalează necesitatea realizării unor demersuri 
privind o clasificare a familiilor pe categorii de venituri, precum şi 
o centralizare a datelor legate de familiile monoparentale. 

SIGURANȚĂ

Pragul răspunderii penale fiind stabilit la vârsa de 14 ani, Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Iași nu deține date privind comiterea de 
infracțiuni grave de către minori cu vârsta cuprinsă între 12-14 
ani – pragul minim de vârstă precizat în solicitarea de informații 
publice. 

SĂNĂTATE

 ▶ Timpul petrecut  de locuitori pentru practicarea activităților 
fizice la nivelul municipiului Iaşi;

 ▶ Sănătatea mintală autoevaluată;
 ▶ Proporția populației de peste 12 ani care nu avea acces la 

servicii de sănătate pentru municipiul Iaşi, în 2015;
 ▶ Stresul perceput, pentru persoanele de peste 15 ani la nivelul 

municipiului Iaşi;
 ▶ Numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani care 

sufereau de obezitate, ca procent din totalul populației, în 
2015.

Absența informațiilor pentru acest domeniu ne semnalează lipsa 
unor cercetări/studii pe temele în cauză, faptul că instituţiile din 
domeniu nu au ca obiect de activitate centralizarea unor elemente 
ce privesc stilul de viaţă al ieşenilor, precum şi dificultatea 
măsurării unor astfel de indicatori (mai ales în mod constant) 
în rândul populaţiei generale. Desigur, realizarea unor cercetări 
sociologice pe eşantioane reprezentative ar putea suplini o parte 
din aceste date. 
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ECONOMIE LOCALĂ

În ceea ce priveşte informaţiile referitoare la chirii şi locuinţe 
disponibile pentru închiriere, dificultatea de a centraliza astfel de 
indicatori derivă – pe de o parte, din fluctuaţiile constante de pe 
piaţă, pe de altă parte din lipsa înregistrării la timp a datelor sau a 
unui control asupra corectitudinii acestora. 

 ▶ Numărul gospodăriilor care cheltuiesc mai mult de 30% din 
venituri pentru chirie la nivelul municipiului Iaşi, în 2015,

 ▶ Locuințe existente la nivelul municipiului Iaşi, disponibile 
pentru închiriere, în 2015;

 ▶ Nivelul mediu al chiriei ca proporție din venitul median al 
familiilor la nivelul municipiului Iaşi, în 2015;

 ▶ Housing Affordability Index;
 ▶ Rata de creștere anuală a Produsului Intern Brut pentru 

municipiul Iaşi la nivelul anului 2015 raportat la nivelele anilor 
anteriori;

 ▶ Proporția din Produsul National Brut care îi revine municipiului 
Iaşi in anul 2015;

 ▶ Proporția din Produsul Intern Brut care îi revine municipiului 
Iaşi.

De asemenea, nu au fost identificate date privind valoarea 
construcțiilor non-rezidențiale în municipiul Iași, la nivelul anului 
2015.

 ▶ Totalul angajaților care au beneficiat de asigurări sociale la 
nivelul municipiului Iaşi în 2015; 

 ▶ Numărul unităților de locuire vândute în municipiul Iaşi, în 
2015; 

 ▶ Global Scorecard on Prosperity ranking.

ARTĂ ȘI CULTURĂ

 ▶ Cheltuielile publice pentru recreere și cultură nu au fost 
obținute informații (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 
Patrimoniul Cultural Iași).

APARTENENȚĂ

 ▶ Rata voluntariatului,
 ▶ Sentimentul apartenenței;
 ▶ Satisfacția vieții.

POPULAȚIE

 ▶ Veniturile imigranților;
 ▶ Venitul median și venitul mediu al unei familii din municipiului 

Iași, la nivelul anului 2015;
 ▶ Procentul de familii monoparentale la nivelul municipiului Iași 

în anul 2015;
 ▶ Proporția adulților tineri (vârste cuprinse între 20 și 29 de 

ani) care locuiesc împreună cu familia parentală, la nivelul 
municipiului Iași, în 2015;

 ▶ Timpul mediu folosit pentru a face naveta și distanța mediană 
pe care fac naveta locuitorii municipiului Iaşi în 2015;

 ▶ Totalul cheltuielilor municipale pentru transportul public la 
nivelul municipiului Iaşi în 2015;

 ▶ Modalități de transport folosite pentru deplasările la serviciu 
(bicicletă, mers pe jos, transport public, mașină) la nivelul 
municipiului Iaşi în 2015.

MOBILITATE SPAȚIALĂ

 ▶ Timpul mediu folosit pentru a face naveta și distanța mediană 
pe care fac naveta locuitorii municipiului Iaşi în 2015; 

 ▶ Totalul cheltuielilor municipale pentru transportul public la 
nivelul municipiului Iaşi în 2015; 

 ▶ Modalități de transport folosite pentru deplasările la serviciu 
(bicicletă, mers pe jos, transport public, mașină) la nivelul 
municipiului Iaşi în 2015.
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