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DECIZIA  Nr. 364/16.12.2022 

 

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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 Propunerea directorului executiv al OIR PECU - Regiunea Sud - Muntenia 

nr.35535/12.12.2022 privind nominalizarea a doi membrii titulari și a unui membru supleant 

în comisia paritară;  

 Procesul-verbal nr.35615/12.12.2022 privind întrunirea funcţionarilor publici din cadrul OIR 

PECU - Regiunea  Sud -Muntenia în data de 12.12.2022, în vederea desemnării 

reprezentanţilor funcţionarilor  în comisia paritară.  

 

 

DECIDE: 

 

Art.1  Începând cu data de 16.12.2022 se constituie Comisia paritară la nivelul OIR PECU - Regiunea 

Sud-Muntenia, în următoarea componenţă: 

 

a) Membri titulari şi membru supleant desemnaţi de directorul executiv: 

  Membru titular – Badea Georgeta, Sef Serviciu Verificare Proiecte 

           Membru titular – Oancea Doina Cristiana, Consilier superior 

  Membru supleant – Misa Mihai Laurentiu, Inspector superior 

 

b) Membri titulari şi membru supleant desemnaţi de funcţionarii publici din cadrul OIR 

PECU - Regiunea Sud-Muntenia: 

  Membru titular – Marin Silvia, Consilier superior 

           Membru titular – Culea Marilena Lavinia, Sef Serviciu Monitorizare Proiecte 

  Membru supleant – Mitea Gratiela Elena, Inspector superior 

 

 

Art.2 Secretarul titular şi secretarul supleant ai Comisiei paritare, numiţi de directorul executiv, 

sunt: 

          Secretar titular – Ciuraru Elena, Consilier superior 

 Secretar supleant – Dedu Mandica, Consilier superior 

 

 

Art.3 (1) Preşedintele comisiei paritare va fi ales prin votul membrilor titulari nominalizaţi la 

art.1 din prezenta decizie, conform dispoziţiiilor art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 302/2022, pentru o 

perioadă de 1 an şi jumătate. 
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(2) Rezultatul alegerii preşedintelui se aduce la cunoştinţa persoanelor care au desemnat 

membrii în comisia paritară, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia. 

 

(3) Pe durata exercitării mandatului Comisiei paritare, preşedinţia comisiei paritare se exercită 

de un membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 6 alin. (2) şi ulterior de un 

membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 6 alin. (3) din H.G nr. 302/2022. 

 

Art.4  Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani, iar mandatul lor poate fi 

reînnoit o singură dată. 

 

Art.5  Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii 

comisiei paritare nou-alese. 

 

Art.6 Responsabilul Resurse Umane si funcţionarii publici din cadrul OIR PECU - Regiunea                          

Sud-Muntenia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

 

                                      Mirela Minodora Rădoi 

       Director Executiv 

 

                                                                                                                                                               

Consilier juridic 

  Busu Ionela 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                        Responsabil Resurse Umane 

                                                                                                                            Elena Ciuraru 
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