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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 sunt transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

26.08. 
2022 

Stadiul investițiilor 
de la S.C. APAVITAL 
S.A. Iași 

Patronatul 
Județean al 
Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii 
Iași 

 

Având în vedere faptul că în mass-media sunt prezentate în principiu lucrurile negative, iar 
cele pozitive lipsesc cu desăvârșire, unul din ele fiind realizările S.C. APAVITAL.S.A Iași, PJIMM 
propune analiza stadiului investițiilor derulate de către S.C. APAVITAL S.A. Iași. 
Au fost prezentate următoarele aspecte: 
- informații legate de Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în 
județul Iași în perioada 2014 – 2020; 
- eligibilitatea instituțională;  
- misiune și obiective; 
- experiența investițională; 
- managementul informatic; 
- investiții prin POS Mediu; 
- investiții prin POIM – județul Iași; 
- proiecte transfrontaliere - demersuri inițiale, puncte de traversare și populația deservită;  
(conform materialului informativ anexat). 
 

2. Informare privind 
stadiul proiectului 
Spitalului Regional 
de Urgență Iași 

City manager – 
Primăria 
Municipiului Iași 

În baza HG nr. 1028/ 2014 de aprobare a Strategiei Naționale de Sănătate, care prevede 
construirea SRU Iași, Cluj și Craiova cu fonduri din POR 2014 – 2020, s-au prezentat informații 
de actualitate cu privire la stadiul proiectului Spitalului Regional de Urgență Iași.  
Au fost punctate aspecte precum: necesitatea investiției, obiectivele investiției, planificarea 
funcțională (servicii de internare și clinici ambulatorii, servicii de suport), modelul de 
funcționare, descrierea clădirii, indicatori tehnici și factori de risc, eficiența energetică, SRU 



operaționalizare, cheltuieli estimate, etape ale proiectului alături de costurile aferente (conform 
materialului informativ anexat).  
Demersuri către Ministerul Sănătății.     

3.  Diverse  Confederaţia  
Naţională 
Sindicală Cartel 
Alfa – Iași 
 

Au fost semnalate două probleme care vizează: 
1. Întarziere în ceea ce privește distribuirea cardurilor sociale în valoare de 250 de RON 

la o distanță de 3 luni; 
2. Restricții în ceea ce privește alimentele care pot fi achiziționate cu, cardurile sociale. 

Demersuri către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.  
 

 
 
 


