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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului național pentru reducerea abandonului școlar

În temeiul Constituției României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3 lit. a) și art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Se aprobă Programul național pentru reducerea

abandonului școlar, denumit în continuare Program.
(2) Programul se derulează în cadrul Planului național pentru

redresare și reziliență al României și în concordanță cu Proiectul

național de reformă „România Educată”, asumat prin

memorandum de Guvernul României.

Art. 2. — Scopul Programului constă în: 

a) reducerea abandonului școlar în minimum 25% din

unitățile de învățământ participante la Program în perioada

2021—2026;

b) îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul

evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care

finalizează învățământul gimnazial;

c) creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial

la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei

de tranziție de la învățământul secundar inferior — gimnazial la

învățământul secundar superior — liceal sau profesional.

Art. 3. — Obiectivele generale ale Programului constau în:

a) creșterea autonomiei și a capacității unităților de

învățământ în utilizarea resurselor, prin implementarea

Mecanismului de avertizare timpurie în educație, denumit în

continuare MATE; 

b) monitorizarea, prin aplicarea MATE, elevilor în risc de

părăsire timpurie a școlii și abandon școlar și sprijinirea unităților

de învățământ în colectarea de date relevante, realizarea

planurilor de activități individualizate și formare.

Art. 4. — (1) Programul constă în identificarea unităților de

învățământ de stat care școlarizează elevi din învățământul

primar și gimnazial în care există un procent mare de elevi în

risc de abandon școlar și sprijinirea acestora în colectarea de

date relevante și realizarea planurilor de activități individualizate,

prin intermediul MATE.

(2) MATE reprezintă un instrument pentru avertizarea

timpurie a riscului de abandon școlar și de părăsire timpurie a

școlii, precum și pentru intervenția în vederea reducerii acestora.

MATE conține cadrul metodologic, procedurile operaționale și

un set de instrumente necesare pentru identificarea riscului,

precum și un pachet de măsuri și acțiuni care vor contribui la

avertizarea timpurie și reducerea riscului, structurat pe trei

componente: prevenire, intervenție și compensare a

abandonului școlar.

(3) Prin intermediul MATE se colectează, la nivelul unității de

învățământ, date relevante cu privire la indicatorii în funcție de

care se apreciază riscul de abandon școlar și de părăsire

timpurie a școlii, pe baza cărora se calculează indicele de

vulnerabilitate al acesteia privind părăsirea timpurie a școlii. 

(4) Indicatorii în funcție de care se apreciază riscul de abandon

școlar și de părăsire timpurie a școlii sunt: procentul profesorilor

suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de

învățământ; rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită

ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și

numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar;

raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și

numărul total de elevi din învățământul gimnazial; rata de

participare a absolvenților învățământului gimnazial la evaluarea

națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul

dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care

participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului

gimnazial; procentul absolvenților învățământului gimnazial care

au obținut note sub 6 la evaluarea națională pentru absolvenții

clasei a VIII-a din totalul absolvenților învățământului gimnazial.

Pentru colectarea datelor cu privire la acești indicatori se utilizează

modulul informatic MATE, dezvoltat în cadrul Sistemului informatic

integrat al învățământului din România (SIIIR). 

(5) Pe baza indicelui de vulnerabilitate stabilit prin MATE se

stabilește prioritatea de intervenție — ridicată, medie și scăzută

la nivelul unității de învățământ, în scopul reducerii riscului de

abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii.

(6) În cadrul Programului se acordă granturi pentru cel puțin

2.500 dintre cele 3.500 de unități de învățământ de stat, în

cadrul cărora, prin pilotarea MATE, a fost identificată o prioritate

de intervenție ridicată sau medie, pe baza indicelui de

vulnerabilitate menționat la alin. (5). 

(7) Lista unităților de învățământ care beneficiază de granturi

în cadrul Programului se stabilește prin ordin al ministrului

educației.

Art. 5. — Mecanismul de avertizare timpurie în educație,

Metodologia de implementare și utilizare a modulului informatic

MATE se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de

30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. — Finanțarea Programului pentru reducerea

abandonului școlar este asigurată prin bugetul Ministerului

Educației, din sume ce provin din Planul național pentru

redresare și reziliență aprobate cu această destinație, precum și

din alte surse legal constituite. 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu 

Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Dan Vîlceanu

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 1.309.
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D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind numirea doamnei Roxana Mînzatu 

în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor 

și Proiectelor Europene

În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,

doamna Roxana Mînzatu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul

Investițiilor și Proiectelor Europene.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 597.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica 

în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației

În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Marcel-Alexandru Stoica se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 598.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind numirea domnului Ionel-Florian Lixandru 

în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației

În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Ionel-Florian Lixandru se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul

Educației.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 599.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

pentru numirea doamnei Adriana Pistol 

în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,

doamna Adriana Pistol se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul

Sănătății.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 600.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

pentru numirea domnului Mădălin-Cristian Vasilcoiu 

în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii 

și Solidarității Sociale

În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Mădălin-Cristian Vasilcoiu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul

Muncii și Solidarității Sociale.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 601.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

pentru completarea art. 1 din Decizia prim-ministrului 

nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național 

de coordonare a activităților privind vaccinarea 

împotriva SARS-CoV-2

În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — La articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind

înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea

împotriva SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1110 din 20 noiembrie 2020, cu completările ulterioare, după alineatul (7) se

introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Secretariatul General al Guvernului asigură reprezentarea Comitetului în

fața instanțelor judecătorești în procesele ce au ca obiect activitatea acestuia.”

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 602.



ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

O R D I N

pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare 

a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, 

aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.779 din 30.12.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de

sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5)

din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și

completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
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Art. I. — Normele tehnice de realizare a programelor

naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018,

aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări

de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La capitolul VIII, după tabelul „Creditele bugetare și de

angajament aferente programelor naționale de sănătate curative

pentru anul 2021” se introduce un nou tabel cu următorul cuprins:

„Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru luna ianuarie 2022

mii lei

Denumirea programului de sănătate

Credite 

de angajament

pentru 

luna ianuarie

anul 2022

Credite

bugetare

pentru 

luna ianuarie

anul 2022

Programul național de oncologie, din care: 281.952,00 290.511,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)* 249.793,00 258.477,00

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT 4.440,00 4.664,00

Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare 40,00 115,00

Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută

prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii

și adulți 

327,00 289,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare

de zi (adulți și copii)

27.350,00 26.966,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom)

la copii și adulți

2,00 0,00

Programul național de diabet zaharat 172.541,00 182.609,00

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 4.725,00 5.759,00

Programul național de tratament pentru boli rare* 31.467,00 29.268,00

Programul național de tratament al bolilor neurologice* 13.303,00 19.516,00

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 16.309,00 17.174,00

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și

proteze auditive)

1.514,00 1.151,00

Programul național de boli endocrine 174,00 157,00

Programul național de ortopedie 6.296,00 8.447,00

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 21,00 51,00

Programul național de boli cardiovasculare 17.490,00 16.528,00

Programul național de sănătate mintală 215,00 286,00

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.



2. La capitolul IX titlul „Programul național de boli

cardiovasculare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 5), după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u),

cu următorul cuprins:

„u) Spitalul S.C. Pelican Impex — S.R.L. Oradea;”.

3. La capitolul IX titlul „Programul național de boli

cardiovasculare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 6), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q),

cu următorul cuprins:

„p) Spitalul Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»

București;

q) Spitalul S.C. Pelican Impex — S.R.L. Oradea;”.

4. La capitolul IX titlul „Programul național de boli

cardiovasculare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 9), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q),

cu următorul cuprins:

„q) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași;”.

5. La capitolul IX titlul „Programul național de boli

cardiovasculare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 11), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d),

cu următorul cuprins:

„d) Spitalul Clinic de Urgență București;”.

6. La capitolul IX titlul „Programul național de boli

cardiovasculare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 14), după litera h) se introduc două noi litere, literele i)

și j, cu următorul cuprins:

„i) Spitalul Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»

București;

j) Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și

Transplant Târgu Mureș;”.

7. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie —

Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu

afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)” subtitlul „Unități

care derulează programul”, după litera k) se introduc trei noi

litere, literele l)—n), cu următorul cuprins:

„l) Spitalul Clinic Colentina București;

m) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei»

Galați;

n) MNT Healthcare Europe — S.R.L. — București — Șișești”.

8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al

hemofiliei și talasemiei” subtitlul „Unități care derulează

programul” punctul 2), după litera j) se introduce o nouă literă,

litera k), cu următorul cuprins:

„k) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.”

9. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 9), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h),

cu următorul cuprins:

„h) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;”.

10. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 14), după litera b.7) se introduce o nouă literă, litera b.8),

cu următorul cuprins:

„b.8) Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;”.

11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 17), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j),

cu următorul cuprins:

„j) Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;”.

12. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 18), după litera v) se introduc șase noi litere, literele w),

x), y) z), aa) și ab), cu următorul cuprins:

„w) Spitalul Județean de Urgență Ploiești;

x) Spitalul Județean de Urgență Brăila;

y) Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;

z) Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;

aa) Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

ab) Spitalul Județean de Urgență Reșița;”.

13. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”

punctul 26, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c),

cu următorul cuprins:

„c) Institutul Clinic Fundeni București;”.

14. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament

pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul”,

punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„30) boli rare — medicamente incluse condiționat utilizate

pentru bolnavi adulți cu boala Crohn luminală nonactivă/ușor

activă, cu fistule perianale complexe atunci când fistulele

prezintă un răspuns inadecvat la cel puțin un tratament

convențional sau biologic:

a) Institutul Clinic Fundeni București;

b) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu»

Timișoara;

c) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie

«Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca;

d) Spitalul Clinic Colentina — București;

e) S.C. Teo Health — S.A. — Spitalul Sf. Constantin Brașov;”.

Art. II. — Direcțiile de specialitate din Casa Națională de

Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și

unitățile de specialitate prin care se derulează programe

naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Denumirea programului de sănătate

Credite 

de angajament

pentru 

luna ianuarie

anul 2022

Credite bugetare

pentru 

luna ianuarie

anul 2022

Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 1.581,00 1.405,00

Subprogramul de radiologie intervențională 1.244,00 1.059,00

Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 218,00 257,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 25,00 21,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 94,00 68,00

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică 98.642,00 98.642,00

Total 646.230,00 671.504,00

Cost-volum 141.859,00 160.312,00

Total general 788.089,00 831.816,00”

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adela Cojan

București, 30 decembrie 2021.

Nr. 1.150.
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— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


