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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 aprilie 
2022, sunt transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

29.04. 
2022 

Informare cu privire la 
modul în care județul Iași 
este implicat în susținerea 
refugiaților ucraineni  
 

Blocul Național 
Sindical – BNS 
Iași  
 

Există o colaborare bună între autoritățile/instituțiile statului și societatea civilă pentru 
gestionarea problemelor refugiaților ucraineni. 
Guvernul României a adoptat o legislație specifică privind măsuri de sprijin pentru 
cetățenii ucraineni. 
Nu există traducători suficienți care să poată sprijini personalul din instituțiile 
educaționale și medicale în relația cu cetățenii ucraineni, solicitându-se sprijin în acest 
sens. 

2.  Proiectele cu finanțare 
europeană asumate prin 
cadrul financiar multianual 
2014 – 2020, cadrul 
financiar multianual 2021 - 
2027, precum și proiectele 
asumate prin PNRR de către 
Consiliul Județean Iași și 
Primăria Municipiului Iași -  
 

Uniunea Generală 
a Industriaşilor 
din România - 
UGIR Iaşi 

 

Consiliului Județean Iași are în implementare 15 proiecte cu o valoare totală de 968 
milioane lei, aferente cadrului financiar multianual 2014 – 2020. 
Pentru cadrul financiar multianual 2021 – 2027 și PNRR, Consiliul Județean Iași a 
pregătit proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, infrastructurii de sănătate, 
educaționale, culturale, de afaceri, pentru digitalizarea activității administrative, pentru 
creșterea eficienței energetice a clădirilor  în valoare de 400 milioane Euro. 
Primăria Municipiului Iași nu a participat la ședință, dar a transmis un răspuns cu 
privire la tipurile de proiecte finanțate în cadrul financiar multianual 2014 – 2020 și la 
tipurile de proiecte aflate în pregătire pentru finanțarea în cadrul financiar multianual 
2021 – 2027 și PNRR (document anexat). 

3. Diverse  Consiliul Naţional 
al Întreprinderilor 
Private Mici şi 
Mijlocii din 
România (PJIMM 
Iaşi) 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România solicită 
Senatului și Camerei Deputaților să respingă o inițiativă legislativă prin care 
se propune introducerea de noi taxe pentru întreprinzătorii din România, 
precum și noi sarcini administrative pentru aceștia, contra cost și în 
favoarea unei asociații private (comunicat de presă anexat).  
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