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Noi măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus în 

Municipiul Iași 

 

Dată fiind evoluția situației la nivel național și internațional și utimele decizii luate la nivel 

național, primarul Mihai Chirica a convocat astăzi, 23 martie, la Palatul Roznovanu, o 

nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență destinată luării unor măsuri 

de prevenire a infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (care provoacă maladia 

COVID-19) în Municipiul Iași.  

 

Măsuri luate astăzi, 23 martie, de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al 

Municipiului Iași: 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 24 martie persoanele care nu respectă regulile privind 

autoizolarea și cele care părăsesc locul de carantină nu vor beneficia de spații hoteliere, 

ci vor fi cazate în modulele amplasate în Zona de carantină Ciric. Aplicarea măsurii va fi 

asigurată de către Poliția Locală Iași în colaborare cu Jandarmeria Română. 

(2). Se suplimentează numărul de paturi din module cu încă 4 paturi în fiecare modul. 

Aplicarea măsurii va fi asigurată de către Direcția de Asistență Socială Iași. 

 

Art. 2. Începând cu data de 24 martie Direcția Creșe își va diminua activitatea la 50 de 

angajați, prin rotație, iar restul angajaților vor intra în șomaj tehnic. 

 

Art. 3. (1) Direcția de Asistență Socială și Direcția Locală de Evidență a Persoanelor vor 

coordona activitatea de identificare a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără 

susținători sau altă formă de ajutor, va ține evidența lor și va asigura sprijin acestora în 

vederea minimalizării expunerii în afara locuințelor.  

(2) Activitatea de identificare a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani va fi efectuată 

de către Direcția de Asistență Socială Iași, Direcția Creșe (50 angajați), Direcția Locală 

de Evidență a Persoanelor (40 angajați), Direcția Relații Publice și Transparență 

Decizională (5 angajați prin cele 5 Centre de Cartier) și Direcția Fond Locativ prin 

Serviciul Asociații de Proprietari (5 angajați). 

(3) Direcția de Asistență Socială va pune la dispoziție 7 autovehicule pentru asigurarea 

celor necesare persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă 

de ajutor. De asemenea, se mobilizează pentru această activitate tot parcul auto 

disponibil al Primăriei Municipiului Iași și al instituțiilor și societăților subordonate.  

(4) Asigurarea celor necesare persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători 

sau altă formă de ajutor se va asigura din resursele bugetului local. 

CABINET PRIMAR 
 

  12 iunie 2019 
 

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                             12 septembrie 2019 
 

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                                  23 ianuarie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                                     23 martie 2020 
 

mailto:cabinet.primar@primaria-iasi.ro


 

 

 
2 

Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11             0232 267 582  0232 211 200           www.primaria-iasi.ro 

     Iași RO-700054; Cod Fiscal: 4541580            cabinet.primar@primaria-iasi.ro             / PrimariaMunicipiuluiIasi 

 

 

 

CAPITALA 
ISTORICĂ A 
ROMÂNIEI 

 

(5) Direcția de Asistență Socială va colabora cu orice instituție publică sau privată, în 

regim de voluntariat sau orice altă formă de colaborare, în vederea susținerii acestor 

categorii de persoane. 

(6) Direcția de Asistență Socială va înființa o linie telefonică specială care va funcționa 

24 de ore din 24 de ore cu această destinație.  

 

Art. 4. (1) Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Iași va lua măsuri 

pentru suplimentarea bugetului pentru asigurarea serviciilor de telefonie necesare 

contactării persoanelor nominalizate la art. 3 alin. (1). 

(2) Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Iași va întreprinde 

demersurile pentru achiziționarea a 100 de cartele telefonice și aparate, după caz, de la 

societățile cu care Municipiul Iași are încheiate contracte de servicii de telefonie.  

 

Art. 5. (1) Începând cu data de 26 martie 2020, după ieșirea din carantină, Centrul 

pentru Victimele Violenței Domestice din strada Oastei va deveni centru tampon pentru 

personalul medical care a intrat în contact cu persoane infectate cu coronavirus. 

(2) Municipiul Iași va prelua de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

tronsonul 3 al Căminului T 20 pentru personalul medical care a intrat în contact cu 

persoane infectate cu coronavirus. 

 

Art. 6. Începând cu data de 24 martie activitatea din Bazar și Târgul de cherestea va fi 

închisă. Personalul angajat al SC Eco Piața care își desfășoară activitatea în aceste 

locuri poate fi trimis în șomaj tehnic. Implementarea măsurii va fi asigurată de S.C. Eco 

Piața SA. 

 

Art. 7. (1) S.C. Compania de Transport Public Iași va asigura începând cu data de 24 

martie curse speciale pentru medici, asistenți, farmaciști și personalul nemedical din 

cadrul spitalelor și farmaciilor după următorul program: de la ora 12.00 până la ora 

18.00, pe toate traseele de transport existente, cu câte un singur mijloc de transport 

dedicat. 

(2) Se mențin cursele speciale între orele 18.00 și 20.00 pentru persoanele 

nominalizate la alin. (1) pe traseele stabilite în Hotărârea anterioară. 

(3) Accesul persoanelor nominalizate la alin. (1) în mijloacele de transport se va face pe 

baza legitimației de serviciu eliberată de angajator. 

(4) Față de cele stabilite în Hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 

Municipiului Iași nr. 5 si nr. 6 din 17 martie 2020, capacitatea de transport a S.C. 

Compania de Transport Public Iași se asigură astfel: 

- între orele 5.00 și 8.00 - se asigură transportul cu 90% din parcul auto; 

- între orele 12.00 și 18.00 - se asigură transportul cu 70% din parcul auto; 

- între orele 20.00 și 22.45 - se asigură transportul cu 25% din parcul auto; 

- traseul 5 va funcționa între orele 12.00 și 18.00 la capacitatea normală de transport.  

 

Art. 8. Începând cu data de 23 martie SC Salubris SA va demara dezinfectarea străzilor, 

trotuarelor și aleilor care nu sunt încadrate ca spații verzi cu dezinfectanți pe bază de 
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hipoclorit de sodiu (produs care poate fi utilizat conform adresei Direcției de Sănătate 

Publică Iași nr. 8350/18.03.2020), în intervalul orar 22.00 – 6.00. 

 

Art. 9. Se vor întreprinde demersurile pentru rectificarea bugetară necesară asigurării 

activității de dezinfectare a străzilor și pentru asigurarea produselor dezinfectante. 

 

Art. 10. Direcția Relații Publice și Transparență Decizională va asigura la fiecare Centru 

de Cartier câte 1.000 bucăți de Declarații de propria răspundere (stabilită prin 

Ordonanța Militară nr. 2 din 21 martie 2020). 

 

Art. 11. (1) Direcția de Asistență Socială Iași va transfera către Inspectoratul Județean 

de Jandarmi Iași și Poliția Locală Iași câte 20 de cutii de mănuși de protecție a câte 100 

de bucăți fiecare. 

(2) Direcția de Asistență Socială Iași va transfera 400 de măști de protecție către 

instituțiile nominalizate în Hotărârea nr. 7 / 20.03.2020 a CLSU Municipiul Iași. 

(3) Direcția de Asistență Socială Iași va achiziționa 500 de kilograme de pânză pentru 

confecționarea de măști de protecție. 

 

Art. 12. Se vor întreprinde măsurile care se impun pentru achiziționarea de combustibil 

necesar autovehiculelor care vor asigura transportul cumpărăturilor persoanelor în 

vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor. 

 

Art. 13. Începând cu data de 24 martie se închide activitatea toaletelor publice, cu 

excepția toaletei publice din Pasajul Piața Unirii și a celor automate. 

 

Art. 14. În funcție de evoluția situației de urgență până la data de 25 martie, Municipiul 

Iași va lua și alte decizii referitoare la activitatea de transport public local. 

 

Art. 15. Ședința de Consiliu Local al Municipiului Iași din data de 31 martie se va ține 

online. 

 

Ședința de astăzi este a opta a Comitetului Local pentru Situații de Urgență cu această 

problematică după cele din 29 ianuarie, 24 februarie, 9, 11, 15, 17 și 20 martie și vine în 

continuarea și completarea deciziilor luate deja de municipalitate, de Comitetul Național 

pentru Situații Speciale de Urgență pe teritoriul României, în contextul stării de urgență 

instituite la nivel național și al Ordonanțelor Militare nr. 1 și 2 privind măsurile de 

prevenire a răspândirii COVID -19 emise de Ministerul Afacerilor Interne.  

 
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași 
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