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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 martie 2022, au fost 
transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

25.03. 
2022 

Sondaj privind 
impactul creșterii 
costurilor la 
energie și gaz 
pentru 
antreprenori 

Consiliul Naţional 
al Întreprinderilor 
Private Mici şi 
Mijlocii din 
România – PJIMM 
Iași  

CNIPMM propune derularea unui program de finanțare pentru 4000 de 
beneficiari IMM-uri, derulat prin Fondul de Modernizare, prin care să se finanțeze 
o producție de energie sub 400 kW pentru consum propriu, achiziție 
echipamente, montaj, consultanță, garanție.  

2.  Situația actuală 
referitoare la 
prețurile la energie 
electrică/gaze 
naturale 
 

Cartel Alfa Iași  

 
Dezvoltarea programelor de finanțare pentru panouri fotovoltaice, atât pentru 
cetățeni, cât și pentru companii. 
Asigurarea siguranței energetice a României prin utilizarea resurselor de gaze 
naturale din Marea Neagră și crearea de parcuri eoliene. 
Debirocratizarea regulamentelor de obținere a fondurilor europene, inclusiv în 
domeniul achiziționării de panouri fotovoltaice. 
Reglementarea activității de relații cu publicul a distribuitorilor de energie 
electrică și gaze naturale – mai multe centre fizice de relații cu publicul, nu toți 
consumatorii au abilități pentru mijloacele de comunicare digitalizate. 

3. Evoluția pieței de 
muncă în anul 
2021, în județul 
Iași 
 

Blocul Național 
Sindical – BNS 
Iași  

Rata sărăciei în România este de 24%, iar în regiunea de Nord-Est este de 28%; 
România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, polarizarea veniturilor 
fiind o problemă majoră pentru care trebuie identificate soluții. 
La nivelul județului Iași, nu există o criză a forței de muncă deoarece resursele 
de muncă sunt suficiente, există o criză a disponibilității de a munci. 
Sunt necesare cât mai multe programe de reducere a abandonului școlar, 
precum și o bună colaborare între inspectoratele școlare județene și serviciile 
publice de ocupare a forței de muncă.  

    


