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Nr.745/12.01.2023          ANEXA nr.1 
Ind. Dosar IV/B/11  

           

FORMAT STANDARD 

de transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare şi acordurile colective 
pentru anul 2022 

I. Informaţii privind autoritatea sau instituţia publică 
1.1. Denumirea autorităţii sau instituţiei publice care transmite datele: INSTITUȚIA 
PREFECTULUI-JUDEȚUL SIBIU 
1.2. Date de contact ale persoanei responsabile cu transmiterea datelor referitoare 
la comisiile paritare şi acordurile colective 
1.2.1. Numele, prenumele: MOLDOVAN MONICA-IOANA 
1.2.2. Funcţia deţinută: consilier superior 
1.2.3. Telefon: 0269/21.01.04 / interior 114 
1.2.4. E-mail: monica.moldovan@prefecturasibiu.ro 
1.3. Perioada la care se referă datele transmise: 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 
2022 
II. Date generale privind constituirea şi componenţa comisiei paritare 
2.1. Informaţii cu privire la constituirea şi funcţionarea comisiei paritare în cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice, sau informaţii cu privire la motivul neconstituirii 
comisiei paritare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice: data constituirii comisiei 
paritare la nivelul instituției prin  Ordinul Prefectului nr. 31/22.01.2021 – în baza 
Hotârârii Guvernului nr. 833/2007 - membrii comisiei sunt numiți pe 3 ani. Comisia 
s-a actualizat prin Ordinul Prefectului nr. 294/16 iunie 2022 – în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 302/2022 
2.2. Informaţii cu privire la modificări ale actului administrativ de constituire a 
comisiei paritare 
2.2.1. Data modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare: 16 
iunie 2022 conform Ordinul Prefectului nr. 294/16 iunie 2022 
2.2.2. Motivul modificării actului administrativ de constituire a comisiei paritare: 
modificare legislativă, conform Hotărârii Guvernului nr. 302/02 martie 2022 
2.3. Numărul şi nivelul funcţiei publice a fiecărui membru titular al comisiei 
paritare, conform actului de constituire: 4 membri, din care:1 funcționar public de 
conducere și 3 funcționari publici de execuție 
2.4. Informaţii cu privire la secretarul desemnat al comisiei paritare: este funcționar 
public de execuție 
2.5. Informaţii cu privire la secretarul supleant al comisiei paritare: este funcționar 
public de execuție 
III. Date specifice privind constituirea şi componenţa comisiei paritare 
3.1. Informaţii cu privire la modalitatea de desemnare a membrilor comisiei paritare 
reprezentanţi ai funcţionarilor publici: 4 membri titulari și 2 membri supleanți, 
conform art. 6 din H.G. 302/07.03.2022 
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3.2. Date referitoare la înregistrarea unor contestaţii sau sentinţe judecătoreşti 
având ca obiect nerespectarea procedurilor de constituire a comisiei paritare: nu 
este cazul 
3.3. Informaţii cu privire la instruirea membrilor comisiei paritare şi la domeniul 
instruirii: nu este cazul 
IV. Date privind activitatea comisiei paritare în perioada la care se referă datele 
transmise 
4.1. Informaţii cu privire la solicitant şi la numărul de şedinţe ale comisiei paritare 
organizate şi desfăşurate în perioada la care se referă datele transmise: 2 ședințe  
4.2. Informaţii cu privire la numărul şi tipul avizelor emise de comisia paritară în 
perioada la care se referă datele transmise: 1 aviz consultativ favorabil – pentru 
Planul anual de perfecționare profesională pentru anul 2022 
4.3. Informaţii cu privire la obiectul documentelor supuse analizei şi, după caz, al 
emiterii unui aviz, aflate pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe a comisiei paritare: 1 
aviz consultativ favorabil și 1 ședință pentru alegerea președintelui comisiei paritare 
V. Date generale privind încheierea de acorduri colective şi aplicarea prevederilor 
acestora 
5.1. Informaţii cu privire la semnarea şi aplicabilitatea prevederilor unui acord 
colectiv în cadrul autorităţii sau instituţiei publice: nu este cazul 
5.1.1. Data semnării acordului colectiv: nu este cazul 
5.1.2. Perioada pentru care a fost semnat acordul colectiv: nu este cazul 
5.2. Informaţii cu privire la modificarea clauzelor acordului colectiv: nu este cazul 
5.3. Informaţii cu privire la tipul şi temeiul prevederilor cuprinse în acordul colectiv: 
nu este cazul 
5.4. Informaţii cu privire la modalitatea de desemnare a semnatarilor acordului 
colectiv din partea funcţionarilor publici: nu este cazul 
5.5. Date referitoare la înregistrarea unor contestaţii sau sentinţe judecătoreşti 
având ca obiect constatarea nulităţii acordului colectiv: nu este cazul 
5.6. Informaţii cu privire la sesizarea unor situaţii de neexecutare a acordului 
colectiv sau de neîndeplinire a obligaţiilor asumate de către părţile semnatare şi la 
calitatea părţii care a formulat sesizarea: nu este cazul 
 
 

P R E F E C T 
 

Mircea-Dorin CREȚU 
 
 
           Avizat, 
            Toma Isabela-Adina 
 
             Președintele comisiei paritare 
       
 
    Întocmit, 
    Moldovan Monica-Ioana  
 
Secretar titular comisie paritară 
 


