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DECIZIA NR.65/31.05.2022 

Privind constituirea  Comisiei Paritare 
                       

DIRECTOR GENERAL AL C.A.S. DOLJ  
NUMIT ÎN BAZA ORDINULUI  PREŞEDINTELUI C.N.A.S.  

NR. 423/23.03.2021 – POPESCU PETRICA CRISTIAN 
 

Avand in vedere : 
 prevederile art. 3, art.4 lit.b) , art.6 alin.(1), alin (2) si alin(3) lit. a), art.7 alin.(1), art.8, art.9 

alin.(1), art.11 , art.13, art.14, art.15, art.33 din Hotararea Guvernului nr. 302/2022 pentru 
aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare 
, componenta , atributiile si procedura de lucru ale acestora , precum si a normelor privind 
incheierea si monitorizarea aplicarii acordurilor colective , 

 prevederile art.488 si art.489 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 adresa Sindicatului Independent din CAS Dolj inrregistrata cu nr. 17686/11.05.2022 privind 
desemnarea membrilor în comisia paritară de către organizaţia sindicala reprezentativa a 
funcţionarilor publici, respectiv 2 membri titulari si 1 membru supleant 

 Referatul Compartimentului Resurse Umane Salarizare si Evaluare Personal nr. 
10894/12.05.2022    

In temeiul : 
       - Art.18 alin.(1)din Statutul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj, nr.40593/23.12.2008, aprobat de 
Preşedintele C.N.A.S,  

 
          DECIDE  : 

Art.1. (1) Incepand cu data prezentei decizii, in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Dolj , se 
constituie Comisia paritara formata din : 

a) Membrii titulari : 
desemnati de Directorul general al CAS Dolj: 
                Sirghe Daniela-consilier clasa I grad profesional superior-Serviciul Buget Financiar 

Contabilitate 
                Prodana Traian Liviu- consilier clasa I grad profesional superior- Serviciul 

Evaluare- Contractare Servicii Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale , 
Analiza cereri si eliberare decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale 

           desemnati de sindicatul reprezentativ din cadrul CAS Dolj: 
                             Serban Claudia Irina- inspector clasa I grad profesional superior-Serviciul 

Evidenta Asigurati Carduri si Concedii Medicale 
                              Dinulescu Georgeta – expert clasa I grad profesional superior-Compartimentul 

Relatii publice si Purtator de Cuvant 
b) Membri supleanti:  
  desemnat de Directorul general al CAS Dolj: 
                   Toroiman Stefana- consilier clasa I grad profesional superior-Serviciul Buget 

Financiar Contabilitate 
   desemnat de sindicatul reprezentativ din cadrul CAS Dolj: 
 Dosoftei Gabriela Adela- consilier clasa I grad profesional superior- Serviciul 

Evaluare- Contractare Servicii Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale , 
Analiza cereri si eliberare decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale 
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       (2) Se desemneaza:- secretar titular al Comisiei paritare doamna Ion Oana Maria - consilier clasa 
I grad profesional superior-Compartimentul Logistica si Patrimoniu  
                                      -  secretar supleant domnul Mihai Stefan Dorin - consilier juridic clasa I grad 
profesional superior-Biroul Juridic Administrativ Contencios 
Art.2. Membrii comisiei paritare sunt numiti pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînoirii 
mandatului o singură dată. 
Art.3.  Preşedintele comisiei paritare este ales cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor 
titulari din randul acestora , pe o perioadă de 1 an si jumătate iar mandatul său nu poate fi reînnoit 
succesiv.  
Pe durata exercitarii mandatului Comisiei paritare ,presedentia comisiei paritare se exercita de un 
membru dintre membrii titulari desemnati de directorul general si ulterior de un membru dintre 
membrii titulari desemnati de sindicatul reprezentativ din cadrul CAS Dolj. 
Art.4. Competenţele, atribuţiile şi activitatea comisiei paritare sunt cele prevăzute la art.13-19 din 
Hotararea  Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenta, atributiile si procedura de lucru ale 
acestora, precum si a normelor privind încheierea si monitorizarea acordurilor colective.  
Art.5. Prezenta decizie se comunica persoanelor nominalizate la art.1, personalului institutiei si 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se va afisa la sediul CAS Dolj si pe site-ul http:// 
cas.cnas.ro/casdj/ sectiunea  Structura institutiei/Comisii CJAS. 
Art.6.Prezenta decizie poate fi contestata, la termenele si la instanta de contencios administrativ 
competenta ,in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr.554/ 2004 , cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Art.7.Începând cu data de 31.05.2022 orice alte prevederi contrare îsi încetează aplicabilitatea. 
Art.8.Persoanele prevazute la art.1  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
 
 
 
                                                                   DIRECTOR GENERAL, 

POPESCU PETRICA CRISTIAN  
VIZAT, 
BIROU JURIDIC,  
CONTENCIOS ADMINISTRATIV   
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