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PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 4.04.2006 

 
 

La lucrările comisiei din data de 4.04.2006 au fost prezenţi 15 

deputaţi fiind absenţi motivat 2 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi dl.dr.Vasile 

Cepoi, director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , 

dl.dr.Mircea Popa, şeful Unităţii de Management a Proiectului din 

Ministerul Sănătăţii şi doamna dr.Virginia Ciocoiu, coordonator tehnic 

programe din Ministerul Sănătăţii . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de alternativ  dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei şi de dl.dep.Movilă Petre , vicepreşedintele 

comisiei. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:  

1. Audieri privind programele Fondului Global şi Băncii 

Mondiale gestionate financiar-contabil de Unitatea de Management a 

Proiectului din cadrul Ministerului Sănătăţii , aflate în stadiu de proiect 

sau în derulare ( tipuri de programe, adresabilitate, valoare şi finanţare) . 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

Administrator
Original
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concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate(PLx 

14/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la audieri 

privind programele Fondului Global şi Băncii Mondiale gestionate 

financiar-contabil de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul 

Ministerului Sănătăţii , aflate în stadiu de proiect sau în derulare ( tipuri 

de programe, adresabilitate, valoare şi finanţare). 

Dl.dep.Movilă Petre a arătat că scopul audierilor este de a obţine 

informaţii detaliate privind derularea celor două acorduri încheiate de 

către Unitatea de Management a Proiectului  (UMP) din cadrul 

Ministerului Sănătăţii cu  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare  (BIRD ) şi Banca Europeană de Investiţii  (BEI ) în perioada 

2005 – 2009. Valoarea acestui proiect este estimată la 167,88 milioane 

euro.  

După prezentarea invitaţilor comisiei, acordă cuvântul domnului 

dr.Mircea Popa, şeful Unităţii de Management a Proiectului din 

Ministerul Sănătăţii. 

Dl.dr.Mircea Popa arată că înainte de a prezenta proiectul cu BIRD 

şi BEI va supune atenţiei faza de proiect referitoare la gripa aviară. În 

acest context subliniază că Ministerul Sănătăţii , în colaborare cu 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale au pus la punct un 

proiect pe care l-au transmis, spre avizare,  Băncii Mondiale. Ministerul 

Sănătăţii apreciază că avizul se obţine în luna iunie 2006; în situaţia în 

care se avizează proiectul, următoarea etapă este finalizarea contractului 

de finanţare şi finanţarea care se poate obţine în cel mai fericit caz în luna 
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septembrie 2006. Din punct de vedere al eficacităţii imediate luna 

septembrie 2006 nu este prea bună, însă efectele privind măsurile de 

prevenire a gripei aviare se pot vedea în anul 2007. 

În continuare, domnia sa arată că toate ţările sunt preocupate de 

gripa aviară, problema fiind dezbătută pe larg în o serie de conferinţe. S-a 

apreciat că trebuie să se ia măsuri ferme de prevenire şi combatere  a 

acesteia deoarece, în opinia cercetărilor din diverse ţări, ar putea avea loc, 

într-o perioadă foarte scurtă, o mutaţie genetică a virusului gripei aviare. 

Referitor la reforma sistemului de sănătate, faza a doua, dl.Mircea 

Popa arată că în cadrul activităţii de reformare a sistemului sanitar din 

România au fost încheiate două acorduri cu Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD – Legea nr. 171/2005) şi respectiv 

Banca Europeană de Investiţii (BEI – H.G. nr. 442/2005) pe perioada 

2005-2009. Valoarea proiectului este estimată la 167,88 mil. euro . 

Proiectul a început în anul 2004 şi a fost finalizat în anul 2005 printr-un 

acord între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice semnat în 

luna august 2005. Proiectul are următoarele surse de finanţare:  

- împrumutul BEI în sumă de 66,4 mil. euro; 

- împrumut acordat de BIRD în sumă de 65,1 mil. euro  

- contribuţia României în sumă de 36,38 mil. euro (care 

cuprinde şi valoarea taxelor şi impozitelor aferente proiectului). 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: asigurarea unui acces 

mai mare la serviciile de sănătate, îmbunătăţirea calităţii serviciilor în 

domeniul asistenţei mamei şi copilului, a asistenţei medicale de urgenţă şi 

a asistenţei medicale primare. 

 Proiectul cuprinde 5 componente: asistenţa medicală maternală şi 

neonatală, servicii medicale de urgenţă, asistenţa medicală primară şi 

servicii medicale în mediul rural, dezvoltarea conturilor naţionale de 

sănătate şi managementul proiectului. 
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În cadrul asistenţei medicale maternale şi neonatale se vor efectua 

lucrări de proiectare ( 1,547 milioane euro) , lucrări de reabilitare fizică la 

159 de maternităţi şi unităţi de neonatologie ( 49,46 milioane euro) şi 

dotări cu echipamente medicale la 183 de maternităţi şi unităţi de 

neonatologie ( 40,02 milioane euro) .  

În prezent, comitetul director al proiectului face o evaluare privind 

prioritizarea maternităţilor în funcţie de nevoile de reabilitare. Pe primele 

locuri se găsesc 60 de maternităţi care funcţionează în clădiri foarte vechi 

( după anul 1992 nu s-au mai construit maternităţi, iar o serie dintre ele 

sunt construite înainte de anul 1900 ) şi, în consecinţă, au nevoie de o 

locaţie sigură; Ministerul Sănătăţii consideră că alegerea celor 60 

maternităţi reparate cu prioritate trebuie să se facă la nivel naţional şi din 

fiecare judeţ, pentru a asigura astfel o mai bună repartiţie şi un standard 

cât mai ridicat a serviciilor medicale. Aceste maternităţi vor fi supuse 

unor studii de fezabilitate şi unor evaluări tehnice, după care , până în 

luna iunie 2009, se vor face reabilitări ale clădirilor. În termen de 1 – 2 

săptămâni, Unitatea de Management a Proiectului va face o reevaluare a 

maternităţilor propuse pentru prioritizare. 

În ceea ce priveşte dotările cu echipamente medicale ale 

maternităţilor şi unităţilor de neonatologie, dl.Mircea Popa arată că în  

conformitate cu punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii repartizarea se 

va face la nivel naţional în funcţie de nivelele la care sunt încadrate          

( prioritatea este nivelul 3 care cuprinde maternităţile şi unităţile de 

neonatologie unde au loc cele mai multe naşteri). 

Un aspect important îl reprezintă achiziţionarea urgentă de 

echipamente performante în valoare de 5 milioane euro pentru serviciile 

de urgenţă ale maternităţilor, chiar în lipsa reabilitării clădirilor; 

specificaţiile tehnice ale acestora care au fost studiate şi redefinite de 
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Banca Mondială şi Unitatea de Management a Proiectului au fost puse la 

dispoziţia competenţilor. 

În ceea ce priveşte serviciile medicale de urgenţă, se are în vedere 

dotarea cu echipamente medicale a departamentelor de urgenţă din 

spitalele judeţene şi a unor spitale de pediatrie ( cu secţii de urgenţă) în 

valoare de 21,32 milioane euro, efectuarea unor lucrări de reabilitare a 

unor departamente de urgenţă ( 0,5 milioane euro) şi achiziţia de 

echipamente de comunicaţie ( 14,25 milioane euro).  

Referitor la echipamentele medicale, Unitatea de Management a 

Proiectului a trimis specificaţiile tehnice la banca Mondială şi se aşteaptă 

un răspuns, eventual în luna septembrie 2006, când se vor semna 

contractele,  după care se vor achiziţiona echipamentele până la sfârşitul 

anului. Suma repartizată anului 2006 este de 16 milioane euro, dintre care 

12 milioane euro pentru echipamente în cadrul serviciilor medicale de 

urgenţă, iar 4 milioane euro pentru restul . 

Domnia sa subliniază că, din valoarea totală a proiectului, cele mai 

mari cheltuieli se vor face în 2007 – 2009. 

Pentru achiziţia echipamentelor de comunicaţii se aşteaptă o 

decizie a Guvernului. 

În continuarea dl.Mircea Popa arată că în cadrul asistenţei 

medicale primare şi servicii medicale în mediul rural se are în vedere 

înfiinţarea şi dotarea cu echipamente medicale şi mobilier a 40 centre de 

sănătate multifuncţionale care vor furniza servicii de sănătate adecvate, 

eficiente şi corespunzătoare pentru comunităţile mici, în special în zone 

izolate şi /sau care nu pot beneficia de suficiente servicii de sănătate de 

bază (4,9 mil EUR) şi acordarea de microcredite pentru medicii de 

familie (4,87 mil. EUR). 

Domnia sa arată că din discuţiile pe care UMP le-a purtat cu 

medicii de familie din mediul rural a reieşit faptul că aceştia şi-au 
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manifestat îndoiala privind funcţionalitatea centrelor multifuncţionale; în 

zonele rurale cele mai defavorizate, medicii de familie refuză să-şi 

practice profesia, chiar dacă centrele vor fi bine dotate; s-a făcut o 

paralelă cu cabinetele medicale din aceste zone care au fost construite şi 

dotate de către consiliile locale în anul 1995 şi care au rămas fără medici 

de familie deoarece nu au dorit să se stabilească în aceste locuri. 

Domnia sa arată că , în urma discuţiilor cu consiliile judeţene, a 

rezultat că există doar 2 judeţe  care îşi afirmă dorinţa de a sprijini 

financiar şi material proiectul privind centrele multifuncţionale ( exemplu 

judeţul Botoşani - Truseşti ). 

Ministerul Sănătăţii doreşte să înceapă proiectul cu  3 centre 

multifuncţionale pentru a vedea dacă devin model şi dacă se înlătură 

îndoiala privind funcţionalitatea. 

Referitor la microcredite pentru medicii de familie, arată că UMP 

nu a reuşit să obţină de la aceştia un punct de vedere ferm; medicii de 

familie nu doresc credite pentru că, în opinia lor, nu le pot returna. 

Referitor la conturile naţionale de sănătate şi planificarea, 

dl.Mircea Popa obiectivul acestora este întărirea capacităţii Ministerului 

Sănătăţii pentru dezvoltarea de conturi naţionale de sănătate 

(echipamente, asistenţă tehnică, pregătire profesională) (0,19 mil EUR) şi 

întărirea capacităţii Ministerului Sănătăţii , a direcţiilor judeţene de 

sănătate publică şi a spitalelor, pentru elaborarea de propuneri financiare 

pentru proiecte şi programe în sectorul sanitar (0,32 mil EUR) 

Dl.dep.Movilă Petre arată că, pentru identificarea comunităţilor 

locale interesate în realizarea proiectului, comisia trebuie să cunoască ce 

programe derulează Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că a coordonat grupul de lucru pentru 

proiect în anul 2004. S-a plecat de la suma de 100 milioane euro pentru 

asistenţa maternală şi de neonatologie. S-a urmărit în prima etapă dotarea 
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cu echipamente medicale a unui număr de 22 maternităţi; în prezent, 

dotarea acestora este „la pământ” , ceea ce explică procentul mare privind 

mortalitatea neonatală. 

Domnia sa este de acord cu afirmaţia domnului Mircea Popa 

privind faptul că dotarea cu echipamente medicale, care reprezintă o 

urgenţă maximă , trebuie să devanseze reabilitarea clădirilor. 

Referitor la serviciile medicale de urgenţă, dl.dep.dr.Nechita Aurel 

apreciază că etapa principală rămâne secţia de neonatologie şi nu 

maternitatea; secţiile care cuprind neonatologia şi departamentul de 

urgenţă pentru noii născuţi trebuie dotate primele prin proiectele existente 

în cofinanţare. 

Grupul de lucru pentru proiect din care a făcut parte a gândit 

înfiinţarea centrelor multifuncţionale la spitalele rurale care au fost 

închise ( exemplu spitalul din Pechea unde primăria a ajutat la reabilitarea 

a 2 clădiri). 

Centrele multifuncţionale trebuie să cuprindă un staţionar ( cu 5 – 6 

paturi ), o ambulanţă, miniurgenţă şi un centru de permanenţă. De 

asemenea aceste centre trebuie să se afle la o distanţă mai mare de primul 

spital. 

În ceea ce priveşte microcreditele pentru medicii de familie, 

dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că s-au făcut 6 – 7 judeţe pilot, pe baza 

datelor furnizate de către Direcţia de sănătate publică. Au existat multe 

solicitări de la medici cu condiţia să poată opta ce anume să 

achiziţioneze. Aceste solicitări au fost înaintate Ministerului Sănătăţii sub 

forma unor liste înaintate de direcţiile de sănătate publică. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că acest proiect , semnat în 

august 2005, a întârziat foarte mult şi, în consecinţă, propune ca şi 

comisia să facă presiuni pentru derularea rapidă a proiectului şi în special 
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a componentei „asistenţa medicală maternală şi neonatală” deoarece 

mortalitatea materno-infantilă este foarte mare. 

Domnia sa îşi oferă tot sprijinul pentru realizarea proiectului. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu referitor la asistenţa medicală primară, 

arată că în judeţul Constanţa sunt 56 de dispensare rurale  din care 35 au 

fost reabilitate din surse locale în 2004 şi 2005; problema care a rămas 

nerezolvată a fost dotarea ( 75 % sunt dotate la nivelul anului 1965 ). Cel 

puţin ½ din cabinetele medicale ar trebui dotate pentru că în felul acesta 

s-ar micşora numărul pacienţilor care se adresează spitalelor. 

În prezent şi cabinetele medicale din mediul urban sunt nedotate ( 

aproximativ 73 % ). 

În continuare, domnia sa arată că pentru reabilitarea asistenţei 

medicale în mediul rural, Ministerul Sănătăţii şi consiliile locale ar trebui 

să iniţieze un program pentru dezvoltarea cabinetelor medicale a căror 

activitate este nesatisfăcătoare datorită lipsei de aparatură medicală ( doar 

20 % au în dotare un ecograf şi cardiograf ). Prin dotarea acestor cabinete 

adresabilitatea ar creşte la 40 – 45 % din populaţia totală a ţării. 

Centrele multifuncţionale sunt necesare însă şi aici se pune 

problema dotărilor.  

Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că reevaluarea proiectului cu 

BIRD şi BEI trebuie să se facă în cel mai scurt timp; în caz contrar s-ar 

generaliza situaţia înregistrată la spitalul din localitatea Băneasa, judeţul 

Constanţa  unde, după desfiinţarea acestuia, pacienţii se deplasează la 

Silistra – Bulgaria pentru asistenţă stomatologică. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan  doreşte să cunoască care au fost criteriile 

de alegere pentru funcţionarea ca centru multifuncţional a spitalului din 

Truşeşti, judeţul Botoşani. 

Dl.Mircea Popa răspunde că au avut sprijinul consiliului local 

pentru înfiinţarea centrului multicultural din Truşeşti. 
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Domnia sa adresează rugămintea membrilor comisiei de a-i sprijini 

teritorial, prin discuţii cu direcţiile de sănătate publice, în alegerea 

unităţilor care să fie primele dotate . 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că, în unele localităţi din Maramureş 

cabinetele medicale au aparatură medicală din anul 1970. Domnia sa îşi 

va oferi tot sprijinul împreună cu consiliul local şi cu direcţia de sănătate 

publică judeţeană în situaţia în care se va înfiinţa un centru pilot în judeţ; 

acesta este o prioritate, întrucât zona Baia Mare are un mare număr de 

locuitori; s-au făcut numeroase demersuri pentru înfiinţarea unui centru 

pilot , însă permanent s-a invocat aşteptarea surselor financiare de la 

Banca Mondială. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca UMP să solicite direcţiilor de 

sănătate publică lista cu medicii de familie care au optat pentru 

microcredite şi totodată lista cu situaţia centrelor de urgenţă. În prezent, 

legea permite consiliilor locale să sprijine cabinetele medicale şi centrele 

de urgenţă numai pentru investiţii capitale nu şi pentru materiale sanitare 

şi aparatură. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că, în cazul centrelor de urgenţă 

care au infrastructură, trebuie să se facă şi dotarea cu aparatură medicală  

( de exemplu la Iaşi există un singur aparat ATI care este „plimbat”, 

atunci când apar situaţii ce necesită aparatul, de la Spitalul neurochirurgie 

Iaşi la Spitalul Sf Maria Iaşi şi invers). 

Domnia sa solicită ca UMP să detalieze programele şi criteriile de 

alegere ale unităţilor pentru ca membrii comisiei să poată identifica 

teritorial locaţiile pentru centrele multifuncţionale. De asemenea, solicită 

ca UMP să coreleze aceste programe cu noul pachet legislativ privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( de exemplu medicina de urgenţă). 

Centrele multifuncţionale rurale trebuie să reprezinte treapta 

intermediară între medicii de familie şi spitale şi acest lucru se poate 
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realiza dacă acestea cuprind centre de permanenţă, de diagnostic şi de 

urgenţă; centrele de permanenţă sunt primordiale pentru mediul rural. La 

Iaşi există un proiect pentru înfiinţarea unui centru de permanenţă pilot, 

consiliul local asigurând locaţia, plata serviciilor medicale urmând a se 

face din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate iar salariul 

medicilor de la Direcţia de sănătate publică Iaşi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că există 160 de centre de 

permanenţă însă unele dintre acestea funcţionează în dispensare; ideea 

înfiinţării acestora a fost de a degreva spitalele prin decizia medicului de 

a trimite sau nu bolnavul la spital cu ambulanţa care o are la dispoziţie     

( în aceste centre medicul acordă servicii medicale precum consultaţii şi 

analize medicale). 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că trebuie gândită cea mai bună 

soluţie întrucât există zone unde medicul de familie nu doreşte să se 

implice în activitatea centrelor de permanenţă. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu consideră că în zonele rurale izolate sau 

prea îndepărtate de oraşe medicii de familie nu doresc să facă investiţii şi, 

în consecinţă, trebuie găsită şi altă sursă de finanţare în afara celei din 

bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că centrele multifuncţionale 

trebuie să reprezinte o prioritate în contractele cu Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că în zonele rurale trebuie să 

funcţioneze şi laboratoare de analize medicale; există localităţi rurale 

unde vin laboratoare private, însă aceasta nu este o soluţie deoarece este 

neeconomică. În opinia domniei sale, deoarece în aceste zone sunt 

probleme sociale,  Ministerul Sănătăţii trebuie să iniţieze un program 

pentru laboratoare. 
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Dl.dep.Movilă Petre subliniază că UMP trebuie să prezinte 

comisiei informaţii detaliate privind proiectul pentru ca membrii comisiei 

să-şi ofere sprijinul în cunoştinţă de cauză. Comisia aşteaptă un punct de 

vedere de la UMP în legătură cu ce poate sprijini comisia. 

Dl.Mircea Popa mulţumeşte pentru sprijinul membrilor comisiei şi 

informează că va prezenta ministrului sănătăţii toate aspectele prezentate 

în şedinţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să 

cunoască care este situaţia privind sistemul DRG. 

Dl.Mircea Popa răspunde că nu au această atribuţie, UMP fiind o 

unitate de implementare a proiectului cu BIRD, BEI, Banca Mondială şi 

Fondul Global. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune, iar  

comisia este de acord, cu iniţierea unei audieri privind sistemul DRG 

care, în prezent, este elaborat şi aplicat incorect. 

În finalul discuţiilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei concluzionează următoarele: 

- Dotarea cu aparatură medicală a maternităţilor este total 

necorespunzătoare, acesta fiind unul din principalele motive pentru care 

România ocupă, în prezent, unul din primele locuri din Europa, privind 

rata mortalităţii neonatale. Dotarea cu echipamente medicale în cadrul 

componentei „Asistenţa medicală maternală şi neonatală” trebuie să 

devanseze lucrările de reabilitare. 

- Centrele de sănătate multifuncţionale trebuie să dispună de 

aparatura medicală necesară să fie în măsură să furnizeze servicii de 

sănătate eficiente şi corespunzătoare pentru populaţia din zonele izolate, 

ducând astfel la degrevarea activităţii unităţilor spitaliceşti. În cadrul 

centrelor medicale multifuncţionale trebuie să existe şi centre de 

permanenţă. Pentru sprijinirea centrele medicale multifuncţionale, casele 
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de asigurări de sănătate trebuie să aibă în vedere încheierea unor 

contracte de furnizare a serviciilor medicale, în condiţii avantajoase. 

- Programul trebuie să cuprindă obligatoriu şi informarea 

medicilor de familie, cu privire la facilităţile privind acordarea creditelor 

destinate înzestrării cabinetelor medicale cu aparatura necesară. În 

prezent, majoritatea cabinetelor medicale sunt dotate cu aparatură 

provenită din perioada 1968 – 1970. 

- Membrii comisiei şi-au exprimat deplina disponibilitate de a 

identifica zonele în care se poate trece la implementarea proiectului 

precum şi la stabilirea unor criterii de prioritizare. 
 

La punctul doi  al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate  (PLx 14/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei pentru sănătate 

şi familie  arată că au rămas în discuţie 3 articole din proiectul de lege. 

Dl.dep.Stelian Duţu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială propune amânarea dezbaterilor pentru 10 aprilie ora 

14,00 întrucât nu există forum de şedinţă. Domnia sa informează că unii 

membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială participă la 

şedinţele altor comisii şi, ca urmare, consideră justificată amânarea 

dezbaterilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea antevorbitorului său şi supune la vot, iar comisiile votează în 

unanimitate amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
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concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 

14/2006)  pentru data de 10 aprilie 2006, ora 14,00. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 


