
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 

 

DECIZIA NR. 86 

din data de 19.05.2022 
privind desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară  

din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt 

 

DIRECTORUL GENERAL 

al Casei de Asigurări de Sănătate Olt 
 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul VIII „Asigurările Sociale de 

Sănătate”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 488 alin. (3) şi art. 625 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, 

precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

 Având în vedere  

- Statutul  C.A.S. Olt  înregistrat sub nr. 27056/22.12.2008;  

- Organigrama C.A.S.Olt aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.A.S. nr. 962/31.10.2019, 

înregistrată la C.A.S.Olt cu nr. 35665/17.12.2019, valabilă începând cu data de 17.12.2019; 

- Avizul A.N.F.P. nr. 30090/2021 privind funcţiile publice din cadrul C.A.S.Olt, înregistrat la 

C.N.A.S. cu nr. P 4114/10.08.2021, respectiv la C.A.S. Olt cu  nr. 25781/10.08.2021; 

- Ordinul Președintelui C.N.A.S. nr. 770/10.08.2021 pentru aprobarea structurii de funcții 

publice și contractuale, conform Statului de funcții al C.A.S. Olt, înregistrat la C.A.S. Olt cu 

nr. 25781/10.08.2021; 

 În temeiul: 

- art. 298, alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,                       

cu completările şi modificările ulterioare; 

 

DECIDE : 
 

Art.1 În perioada 23 – 31.05.2022 se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în 

comisia paritară din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt.  
 

Art.2 (1) În perioada prevăzută la art. 1 se desemnează 4 membrii titulari şi 2 membrii 

supleanţi ai comisiei paritare din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, cu respectarea principiului 

parităţii şi al asigurării reprezentativităţii părţilor. 

               (2) Jumătate dintre membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei paritare sunt 

desemnaţi de către Directorul General al C.A.S. Olt. 

          (3) Jumătate dintre membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei paritare sunt 

desemnaţi, în următoarea ordine de precădere, de către: 

a) Sindicatul Funcţionarilor Publici și Personalului Contractual din C.A.S. Olt; 

b) Sindicatul C.A.S. Olt. 
           

Art.3 Prezenta decizie se afişează la sediul şi pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Olt în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii şi rămâne afişat până la finalizarea procedurii de 

constituire a comisiei paritare. 
 

  Art.4 Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal şi Sindicatele 

reprezentative de la nivelul C.A.S. Olt vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
 

 

               DIRECTOR GENERAL, 

          Ec. CÎRJAN CARMEN-LIANA          
                     Vizat,                                             Întocmit, 

                                                                                      Comp. Juridic, Contencios                    Comp. R.U.S.E.P., 

                                                                                                   Administrativ                          Oprescu Alexandrina 

                                                                                              Ostroveanu Dragoş         


