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Nr. 
crt. 

Data 
şedinţei 

CDS 

Ordinea de zi                          Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezoluţii 

Punct propus Iniţiator În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 care reglementează constituirea şi funcţionarea comisiilor de 
dialog social de la nivelul administraţiei centrale şi la nivel teritorial, materialele, minuta şi raportul activităţii Comisiei de Dialog 
Social a Judeţului Iaşi, pentru luna februarie 2022, au fost transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

21.02. 
2022 

Prezentarea 
membrilor CDS  
Iași 

Instituția 
Prefectului – 
Județul Iași  

Au fost prezentate modificările survenite în componența CDS Iași – membrii titulari și 
supleanți, atât la nivelul instituțiilor (IPI, CJ, DSP, ISJ, CJP), cât și la nivelul partenerilor 
sociali (UGIR, CONPIROM, CONCORDIA). 

2.  Adoptarea 
Regulamentului 
de organizare și 
funcționare al 
CDS Iași 

Instituția 
Prefectului – 
Județul Iași  

Membrii comisiei de dialog social Iași au adoptat prin vot Regulamentul de organizare și 
funcționare al CDS Iași, realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea 
dialogului social, Titlul VI – Constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul 
administrației publice centrale și la nivel teritorial și Anexa 4 – Regulament - cadru privind 
constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice locale. 

3. Situația la zi a 
încasărilor 
datoriilor la 
bugetul 
consolidat al 
statului, în special 
situația încasărilor 
din TVA, pentru 
județul Iași  

Cartel Alfa 
Iași  

 

A fost prezentată o situație comparativă (2021 – 2020) a: contribuabililor aflați în 
administrare la nivelul AJFP Iași, a veniturilor nete colectate la bugetul de stat, la bugetul 
asigurărilor sociale, la bugetul asigurărilor de șomaj, la bugetul asigurărilor de sănătate. 
Soluțiile pentru creșterea gradului de încasare a veniturilor la buget sunt măsurile antifraudă 
pe care le pot lua direcțiiile regionale antifraudă. 
Angajații caselor județene de pensii prestează o muncă gratuită pentru companiile de 
asigurări private în ceea ce privește transferul sumelor către Pilonul II de pensii – soluția 
rezolvării acestei probleme nu poate fi decât legislativă. 

4. Diverse  
  
 

Cartel Alfa 
Iași  

 

Liberalizarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale afectează consumatorii. Sunt 
necesare măsuri legislative pentru protejarea acestora. În ședința viitoare se va dezbate un 
subiect referitor la Situația actuală referitoare la prețurile la energie electrică/gaze naturale, 
cu invitarea reprezentanților ANRE.  

Cartel Alfa 
Iași  

 

Cuantumul pentru hrana bolnavilor din spitale este foarte mic. Sunt necesare măsuri 
legislative pentru majorarea acestora. 
CAS Iași a comunicat după terminarea ședinței, că HG nr. 470/2021 pentru modificarea 
anexei la HG nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective 
din unitățile sanitare publice,  stabilește niveluri diferite ale alocației de hrană pentru 
consumurile pacienților din unitățile sanitare publice în funcție de afecțiunea de care suferă 
pacientul, precum și modalitățile prin care nivelul alocațiilor de hrană poate fi 
majorat.(detalii – minuta). 

Cartel Alfa 
Iași  
 

Stadiul proiectelor de investiții privind Spitalul Regional și Autostrada A8 – aceste proiecte 
vor fi realizate prin colaborarea dintre toate partidele politice și asociațiile pentru  
infrastructură. 

 


