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DECIZIA  Nr.357/08.12.2022  

 

Directorul executiv al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital 

Uman - Regiunea Sud-Muntenia, numit în baza Ordinului 1741/15.07.2022 emis de Ministrul 

Investiţiilor şi Proiectelor Europene, 

 

Având în vedere: 

 

 H.G. nr. 52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Hotărârea nr. 678/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene; 

 Ordinul nr.1735/15.07.2022 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale 

Organismele intermediare regionale pentru Programe europene capital uman; 

 Decizia nr. 208/03.08.2022 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a 

Organismului intermediar regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-

Muntenia; 

 Ordinul MIPE nr. 855/31.05.2022 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru și repartizarea 

numărului maxim de posturi ale Organismelor intermediare funcționează în subordinea 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; 

 Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.32492/28603/2022 privind functiile publice 

din cadrul Organismului Intermediar Regionale pentru Programe Europene Capital Uman - 

Regiunea Sud-Muntenia; 

 Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr.1734/15.07.2022 pentru aprobarea 

statelor de functii pentru Organismele intermediare regionale pentru Programe europene capital 

uman, unitati cu personalitate juridica care functioneaza in subordinea Ministerului Investitiilor 

si Proiectelor Europene; 

 Hotărârea 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. 
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DECIDE: 

 

      Art.1  În perioada 12.12.2022 – 16.12.2022 se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici 

din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia  în comisia paritară. 

 

      Art.2  Potrivit prevederilor art.5 din HG nr.302 /2022 pentru aprobarea normelor privind modul 

de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și 

procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării 

acordurilor colective, prezenta decizie se afişează la sediul OIR PECU - Regiunea  Sud-Muntenia, 

str.Portului, nr.2A, precum şi pe site-ul instituţiei www.fsesudmuntenia.ro, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data emiterii şi rămâne afişată până la finalizarea procedurii de constituire a 

comisiei paritare. 

 

Art.3 Responsabilul Resurse Umane si funcţionarii publici din cadrul OIR PECU - Regiunea             

Sud-Muntenia vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

Mirela Minodora Rădoi 

              Director Executiv 
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