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Nr. 
crt. 

Data 
şedin
-ţei 
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 mai 2022, sunt transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

27.05. 
2022 

Finanțarea 
Spitalului Clinic 
de Boli 
Infecțioase Iași 
în anul 2022  

Sanitas Iași, 
membru 
CNSLR Frăția 
– Filiala Iaşi 

În prezent, conform normelor metodologice (de aplicare a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru), suma contractată pentru asistența medicală în regim 
de spitalizare continuă este mai mică din cauza duratei medii de spitalizare care este mai mare, 
respectiv 9,46 zile. 
Înainte de pandemie, durata medie de spitalizare, era de 6,3 zile în 2017, 6,25 zile în 2018, 6,31 
zile în 2019. 
Demers către Ministerul Sănătății cu privire la modificarea legislației - scăderea duratei medii a 
spitalizării de la 9,46 zile la 6,3 zile, astfel încât să se poată asigura o finanțare adecvată a 
Spitalului de Boli Infecțioase. 

2.  Modul de 
aplicare a 
prevederilor 
OUG nr. 
63/2022  

 

Confederația   
Sindicală 
Cartel Alfa - 
Filiala Iași 
 

Probleme identificate în aplicarea OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru 
acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare 
materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia: 

- în cazul dosarelor de pensie de urmaș, casele județene de pensii nu dețin datele cu caracter 
personal ale tuturor urmașilor, ci doar ale titularului de dosar; sunt necesare verificări împreună 
cu DGASPC 

- sunt necesare verificări suplimentare în cazul pensionarilor care îndeplinesc condițiile, dar sunt 
excluși de la acordarea ajutorului deoarece sunt cazați în centre rezidențiale sau sunt în 
penitenciare 

- sunt necesare verificări suplimentare în cazul pensionarilor care îndeplinesc condițiile, dar nu 
locuiesc în România 

- au fost identificate probleme referitoare la adresele de domiciliu, acestea nu sunt reactualizate 
în evidențele caselor de pensii de către pensionarii care își schimbă domiciliu, astfel încât este 
posibil ca voucherele să nu ajungă la domiciliul actual al beneficiarilor 

- sunt anumiți pensionari care ar putea îndeplini condițiile, dar sunt gestionați de case de pensii 
ale cultelor religoase care nu fost cuprinse în actul normativ 

 

       


