
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 
 

 

DECIZIA NR. 98 

DIN DATA DE 29.06.2022 
 

privind constituirea comisiei paritare la nivelul C.A.S. Olt 
 

DIRECTORUL GENERAL 

al Casei de Asigurări de Sănătate Olt 

 
 În conformitate cu prevederile : 

          -  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

- Art. 488 și art. 489 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                                           

cu completările şi modificările ulterioare;     

- H.G.R. nr. 302/02.03.2022 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: 

- Decizia Preşedintelui – Director General nr.119/16.09.2019 de constituire a comisiei 

paritare la nivelul C.A.S. Olt; 

- Decizia Directorului General al C.A.S.Olt nr. 86/19.05.2022 privind perioada de 

desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Casei de 

Asigurări de Sănătate Olt; 

- Referatul nr. 15025/31.05.2022 privind desemnarea de către Directorul General al 

C.A.S. Olt a membrilor în comisia paritară; 

- Referatele nr. 2/31.05.2022, respectiv nr. 3/31.05.2022 privind desemnarea de către 

organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul C.A.S. Olt a membrilor în comisia paritară;  

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. Începând cu data prezentei, în scopul îmbunătăţirii activităţii desfăşurate la 

nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, se constituie comisia paritară, în următoarea 

componenţă:  

a) Membrii titulari: 

Desemnați de către Directorul General al C.A.S. Olt: 

1. POPA ADRIANA – Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul 

Compartimentului Evaluare – Contractare Servicii Medicale, Medicamente și 

Dispozitive Medicale;   

2. BĂLAN ANA – Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul Biroului 

Evidență Asigurați și Carduri; 

Desemnați de către organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul C.A.S. Olt: 

3. DOGARU EUGENIA – Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul 

Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene; 

4. DUMINICĂ GIGEL-DANIEL – Șef Serviciu Control. 

 

 



 

 

b) Membrii supleanți: 

Desemnat de către Directorul General al C.A.S. Olt: 

1. BOLBOAȘĂ IULICA – Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul 

Compartimentului Evaluare – Contractare Servicii Medicale, Medicamente și 

Dispozitive Medicale; 

Desemnat de către organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul C.A.S. Olt: 

2. UDREA MINA – Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul 

Compartimentului Resure Umane, Salarizare, Evaluare Personal. 
 

 

       

Art.2. Se numeşte secretar al comisiei paritare d-na FLOREA CONSTANȚA, 

Consilier juridic clasa I gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Relații Pulice 

și Purtător de Cuvânt. 

 

Art.3. Se numeşte secretar supleant al comisiei paritare d-na CILEA PAULA, 

Consilier clasa I gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Concedii Medicale. 

 

Art.4. Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate 

fi reînnoit o singură dată. 

 

Art.5. (1) Preşedintele comisiei paritare este ales cu votul a jumătate plus unu din 

numărul membrilor titulari, din rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an şi jumătate. 

                        (2) Pe durata exercitării mandatului comisiei paritare, preşedinţia comisiei 

paritare se exercită de un membru desemnat dintre membrii titulari desemnați de Directorul 

General şi ulterior de un membru desemnat dintre membrii titulari desemnați de organizaţiile 

sindicale reprezentative. 

 

       Art.6. Competențele, atribuțiile și activitatea comisiei paritare sunt cele prevăzute la 

art.13-19 din 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. 

 

Art.7. Prezenta decizie de constituire a comisiei paritare poate fi atacată la instanţa de 

contencios administrativ competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de orice persoană 

interesată. 

 

Art.8. Începând cu data prezentei decizii, orice alte prevederi contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

 

Art.9. Persoanele nominalizate la art. 1 - 3 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         

 


