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Art. 1. — (1) Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații

deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și

care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006

privind azilul în România, cu modificările și completările

ulterioare, precum și beneficiarii Deciziei de punere în aplicare

(UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a

existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina

în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept

efect introducerea unei protecții temporare beneficiază de

gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport

feroviar, la tren de rang Regio și Interregio, clasa a II-a — loc pe

scaun, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării

teritoriului României, în baza actelor de identitate, a

documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a

permiselor eliberate de autoritățile române.

(2) Legitimația de călătorie gratuită respectă mențiunile

obligatorii prevăzute în Regulamentul privind transportul pe căile

ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului

nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, și în Normele

uniforme privind transporturilor pe căile ferate din România,

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Decontarea contravalorii legitimațiilor de călătorie gratuită

se face prin bugetul Autorității pentru Reformă Feroviară,

instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor

și Infrastructurii, cu încadrare în bugetul aprobat pentru

anul 2022, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”,

titlul 57 „Asistență socială”, prin transfer către operatorii de

transport feroviar, în baza deconturilor asumate pe propria

răspundere de către aceștia.

(4) Operatorii de transport feroviar transmit documentația

necesară în vederea decontării contravalorii legitimațiilor de

călătorie gratuită către Autoritatea pentru Reformă Feroviară

până la data de 25 a lunii, pentru luna precedentă.

(5) Modelul decontului aferent legitimațiilor emise pentru

călătoriile gratuite este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), care trec

în România prin punctul internațional de trecere a frontierei de

stat româno-ucraineană dintre localitățile Isaccea și Orlivka,

beneficiază de gratuitate, fiind scutite de la plata tarifelor de

trecere cu bacul.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de gratuitate

la călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta

Isaccea—Galați, pe perioada staționării temporare sau a

tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a

documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a

permiselor eliberate de autoritățile române.

(3) Modelul decontului aferent transporturilor prevăzute la

alin. (1) și (2) este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)

beneficiază de gratuitate la transportul rutier național sau

internațional, după caz, pe perioada staționării temporare sau a

tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a

documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a

permiselor eliberate de autoritățile române.

(2) Transportul rutier național și/sau internațional al

persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face în baza hotărârii

comitetului județean pentru situații de urgență sau a Comitetului

Municipiului București pentru Situații de Urgență, după caz, care

va cuprinde numărul de persoane care necesită transport,

localitatea de îmbarcare și traseul.

(3) Comitetul județean pentru situații de urgență sau

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, după

caz, stabilește capacitățile de transport disponibile în vederea

satisfacerii necesitații de transport rutier, pe baza disponibilității

transmise de operatorii de transport rutier de persoane către

consiliile județene sau Primăria Municipiului București, după

caz, și a datelor puse la dispoziție de reprezentantul Autorității

Rutiere Române din cadrul comitetului. Prin capacitate de
transport se înțelege numărul de locuri pe scaune din

autovehicul.

(4) Stabilirea operatorului de transport rutier de persoane se

face în mod transparent, în funcție de ordinea de înregistrare a

disponibilității, timpul de disponibilizare a autovehiculelor și

capacitatea de transport care poate asigura nevoile de transport.

(5) Consiliile județene și Primăria Municipiului București pun

la dispoziție, pe site-ul web al instituției, datele de contact în

vederea transmiterii de către operatorii de transport rutier de

persoane a disponibilității și capacității de transport prevăzute

la alin. (3).

(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înscrise într-un

document intitulat „Decont pentru transportul rutier — HELP

UKRAINE”, întocmit în trei exemplare, prevăzut în anexa nr. 3,

care este însoțit de hotărârea prevăzută la alin. (2).

(7) Decontarea contravalorii transportului prevăzut la alin. (1)

se face, în urma transmiterii de către operatorul de transport

rutier a solicitării de decontare către Ministerul Transporturilor și

Infrastructurii, în valoare maximă de:

a) 0,2 lei/persoană/km, pentru transportul rutier național;

b) 0,4 lei/persoană/km, pentru transportul rutier internațional.

(8) Solicitarea de decontare este asumată pe propria

răspundere, sub sancțiunea dispozițiilor art. 326 din Legea

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările

ulterioare, cu privire la falsul în declarații, de către operatorul de

transport rutier și este însoțită de hotărârea comitetului județean

pentru situații de urgență sau a Comitetului Municipiului

București pentru Situații de Urgență, după caz, prevăzută la

alin. (2) și de documentul prevăzut la alin. (6).

(9) Solicitările de decontare ale operatorilor de transport

rutier însoțite de documentul prevăzut la alin. (6) vor fi transmise

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la data de 25 a

lunii, pentru luna precedentă.

(10) La efectuarea transportului solicitat, prevăzut la alin. (1),

operatorul de transport rutier are obligația întocmirii
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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 acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor 

aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor

aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

ANEXA Nr. 1
Operator ...................

Nr. ...............

Dată ................

Decont pentru legitimațiile de călătorie emise

Luna, anul Legitimații de călătorie gratuită

Numărul de legitimații 

de călătorie eliberate

Valoare totală gratuitate

Total

Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în

prezentul decont.

Director general,
..............................

Semnătura

........................

p. Viceprim-ministru, 

ministrul transporturilor și infrastructurii,

Bogdan-Stelian Mîndrescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,

Bogdan Despescu,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Marin Țole,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

București, 12 martie 2022.

Nr. 337.
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documentelor de control în funcție de tipul de transport efectuat,

acestea urmând a se afla la bordul autovehiculului.

Art. 4. — (1) În situații excepționale, reprezentate de

imposibilitatea efectuării transportului persoanelor prevăzute la

art. 1 alin. (1) pe modurile de transport feroviar sau rutier, la

solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul

pentru Situații de Urgență, cu acordul statului de destinație, se

poate organiza transportul gratuit al respectivelor persoane

care vor să părăsească România, prin curse aeriene de tip

charter.

(2) Acordul statului de destinație, inclusiv în ceea ce privește

tipul documentelor de călătorie acceptate, se solicită prin

intermediul Ministerului Afacerilor Externe de către

Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne.

(3) Acordul prevăzut la alin. (2) se transmite Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii de către Departamentul pentru

Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Achiziția serviciilor de transport aerian tip charter,

prevăzute la alin. (1), se realizează prin procedura de achiziție

publică în regim de urgență, conform art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69

alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de

către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 5. — (1) Decontarea contravalorii gratuităților prevăzute

la art. 2 și 3 se va efectua în baza deconturilor transmise și

asumate pe propria răspundere, sub sancțiunea dispozițiilor

art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările

ulterioare, cu privire la falsul în declarații, de către operatorii de

transport naval și rutier, prin bugetul Ministerului Transporturilor

și Infrastructurii, cu încadrare în bugetul aprobat pentru

anul 2022, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”,

titlul 57 „Asistență socială”.

(2) Plata serviciilor de transport aerian tip charter,

achiziționate conform art. 4 alin. (4), se face prin bugetul

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu încadrare

în bugetul aprobat pentru anul 2022, de la capitolul 68.01

„Asigurări și asistență socială”, titlul 57 „Asistență socială”.

Art. 6. — Operatorii de transport feroviar, naval și rutier

răspund de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în

baza cărora s-au întocmit deconturile, conform prevederilor

art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 7. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.



ANEXA Nr. 2

1. Decont pentru trecerile cu bacul Orlivka (Ucraina)—Isaccea (România)

Operator ...................

Nr. .................

Dată .................
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Nr. cursă Data, ora Auto-TIR Autoturisme

Autocar/

Microbuz

Motocicletă/

Bicicletă

Persoane

Valoare totală trecere   

(lei)

Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.

Director general,
..............................

Semnătura

........................

2. Decont pentru transportul fluvial pe ruta Isaccea—Galați

Operator ...................

Nr. ....................

Dată ...................

Nr. cursă Data Nr. pasageri

Cost cursă   

(lei)

Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.

Director general,
..............................

Semnătura

........................

ANEXA Nr. 3
Operator de transport rutier ................................

Nr. .................... 

Dată ..............................

Decont pentru transportul rutier — HELP UKRAINE

Nr.

crt.

Data și ora

efectuării

transportului

Numărul 

de înmatriculare 

al vehiculului

Numele și prenumele persoanei transportate,

seria/numărul actului de identitate, 

documente de ședere sau rezidență temporară

eliberate de autoritățile române

Traseul pe care s-a efectuat transportul:

localitate îmbarcare — localitate destinație,

țara

Lungime traseu

(km)

Total

Persoane transportate

Valoare spre

decontare

Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.

Director general,
..............................

Semnătura

........................
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FAMILIEI,

TINERETULUI ȘI

EGALITĂȚII DE ȘANSE

Nr. 20.360 

din 11 martie 2022

MINISTERUL

EDUCAȚIEI

Nr. 3.366 

din 11 martie 2022

MINISTERUL

SĂNĂTĂȚII 

Nr. 776 

din 11 martie 2022

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea,

funcționarea și atribuțiile Grupului operativ 

pentru minorii neînsoțiți

Văzând:

— Referatul de aprobare nr. 1.350 din 11.03.2022 al Ministerului Familiei,

Tineretului și Egalității de Șanse — Autoritatea Națională pentru Protecția

Drepturilor Copilului și Adopție,

având în vedere:

— prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul

român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona

conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 și art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 8 din

Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

— prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și

completările ulterioare;

— prevederile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul:

— prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

— prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările

ulterioare;

— prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, ministrul educației și

ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcționarea și

atribuțiile Grupului operativ pentru minorii neînsoțiți, prevăzut în anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul familiei,

tineretului și egalității 

de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila



ANEXĂ

R E G U L A M E N T

privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Grupului operativ pentru minorii neînsoțiți

Art. 1. — Grupul operativ pentru minorii neînsoțiți, denumit în

continuare Grup operativ, se constituie la nivelul fiecărui județ,

respectiv sector al municipiului București și are rolul de a

identifica rapid măsura cea mai adecvată pentru protecția

minorului neînsoțit.

Art. 2. — (1) Grupul operativ este constituit din 5 persoane și

are următoarea componență:

a) directorul executiv/directorul general sau, după caz,

directorul executiv adjunct/directorul general executiv

responsabil cu coordonarea activității din domeniul protecției

drepturilor copilului al direcției generale de asistență socială și

protecția copilului — coordonator grup;

b) inspectorul școlar general adjunct al inspectoratului școlar

județean, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului

București, cu atribuții pe curriculum — membru;

c) un reprezentant cu funcție de conducere desemnat de

direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului

București — membru;

d) doi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale

acreditate și/sau, după caz, ai organismelor internaționale care

activează în domeniul protecției drepturilor copilului, propuși de

directorul executiv/directorul general al direcției generale de

asistență socială și protecția copilului — membri.

(2) Membrii Grupului operativ, precum și membrii supleanți

sunt desemnați prin decizie a conducătorului instituției publice

care a propus numirea.

(3) Componența Grupului operativ se aprobă prin dispoziție

a directorului executiv/directorului general al direcției generale

de asistență socială și protecția copilului.

(4) Mandatul membrilor Grupului operativ este pe perioadă

determinată, respectiv pe perioada de ședere a copiilor

neînsoțiți pe teritoriul României, dar nu poate depăși termenul

de 3 ani de la data aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și

asistență umanitară.

Art. 3. — Grupul operativ are următoarele atribuții principale:

a) asigură coordonarea și cooperarea între instituțiile pe care

le reprezintă și organizațiile neguvernamentale din județ sau,

după caz, sector al municipiului București, în vederea asigurării

respectării drepturilor la educație, sănătate, asistență socială și

protecție specială pentru copiii neînsoțiți;

b) contactează alte autorități, instituții și organizații de la nivel

local care pot interveni în soluționarea cazurilor copiilor neînsoțiți

și colaborează cu acestea în interesul superior al copilului;

c) se asigură că toți minorii neînsoțiți sunt luați în evidențele

sistemului de protecție a copilului și că acestora le este asigurat,

potrivit nevoilor, accesul la educație, la beneficii de asistență

socială și servicii sociale, precum și la servicii medicale și/sau de

abilitare/reabilitare;

d) menține permanent legătura cu comitetele pentru situații

de urgență, aflate sub conducerea prefecților;

e) menține permanent legătura cu ministerele sau, după caz,

autoritățile administrației publice centrale în subordinea sau

coordonarea cărora funcționează instituțiile care au desemnat

membri sau, după caz, a celor a căror activitate este coordonată

metodologic;

f) se asigură că persoane desemnate de direcția generală

de asistență socială și protecția copilului și de direcția de

sănătate publică asigură permanența la punctele de trecere a

frontierei cu Ucraina, precum și la alte puncte de trecere prin

care intră grupuri mai mari de 10 copii neînsoțiți, în vederea

verificării stării de sănătate și a preluării în sistemul de protecție

specială;

g) identifică angajații vorbitori de limba ucraineană sau, după

caz, de limba rusă, care pot fi implicați în sprijinirea copiilor

neînsoțiți pe perioada șederii în România;

h) identifică voluntari din cadrul organizațiilor

neguvernamentale, de preferat vorbitori de limba ucraineană

sau, după caz, de limba rusă, care pot fi implicați în sprijinirea

copiilor neînsoțiți pe perioada șederii în România;

i) colaborează cu serviciile publice de asistență socială pe al

căror teritoriu administrativ-teritorial locuiesc copii neînsoțiți

intrați pe teritoriul României alături de o persoană majoră

însoțitoare, în vederea monitorizării situației acestora;

j) îndeplinește orice alte atribuții necesare desfășurării

activității sale.

Art. 4. — Coordonatorul Grupului operativ are următoarele

atribuții principale:

a) coordonează activitatea grupului;

b) planifică derularea coordonată și în complementaritate a

activităților destinate protecției speciale a minorilor neînsoțiți;

c) menține legătura cu coordonatorii grupurilor operative din

celelalte unități administrativ-teritoriale, în situația în care

numărul copiilor neînsoțiți depășește capacitatea existentă la

nivelul județului sau, după caz, al sectorului municipiului

București;

d) se asigură că aplicația KidsUkraine, în care este

gestionată situația locurilor disponibile destinate protecției

minorilor neînsoțiți, este actualizată în timp real;

e) desemnează personal din cadrul direcției generale pentru

asistență socială și protecția copilului pentru echipa mobilă de la

punctele de trecere a frontierei, potrivit prevederilor art. 3 lit. f).
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Art. 5. — Reprezentantul inspectoratului școlar are

următoarele atribuții principale:

a) identifică și contactează instituțiile de învățământ superior

care au secții specializate în limba ucraineană sau, după caz, în

limba rusă, în vederea identificării și asigurării de interpreți/

voluntari pentru comunicarea cu copiii neînsoțiți;

b) identifică toți angajații vorbitori de limba ucraineană sau,

după caz, de limba rusă și întocmește o listă cu aceștia, care

să includă profesia și datele de contact;

c) asigură legătura între Grupul operativ și comisia pentru

coordonarea activității de repartizare a copiilor provenind din

Ucraina la unitățile de învățământ, în vederea asigurării dreptului

la educație pentru copiii neînsoțiți, în mod adecvat și adaptat

pentru fiecare copil, în funcție de nivelul de școlarizare.

Art. 6. — Reprezentantul direcției de sănătate publică,

împreună cu personalul medico-sanitar desemnat, are

următoarele atribuții principale:

a) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat,

evaluarea copiilor neînsoțiți și, după caz, a persoanelor majore

însoțitoare, în vederea identificării semnelor și simptomelor

prevăzute în Sistemul de supraveghere de tip sindromic pentru

depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane din

Ucraina, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică;

b) asigură testarea copiilor neînsoțiți care prezintă semne și

simptome specifice pentru diagnosticul infectării cu virusul

SARS-CoV-2;

c) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat de

direcția de sănătate publică pentru echipa mobilă de la punctele

de trecere a frontierei, constituită potrivit prevederilor art. 3 lit. f),

triajul epidemiologic pentru afecțiunile acute cu scopul de a

asigura tratament simptomatic la nevoie;

d) se asigură că personalul medico-sanitar desemnat

transferă copilul/copiii către unitatea sanitară care poate trata

afecțiunea pe care o prezintă sau pentru care este/sunt

suspectat/suspectați;

e) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat,

formularea de recomandări referitoare la supravegherea

sănătății copiilor.

Art. 7. — Grupul operativ își desfășoară activitatea la sediul

direcției generale de asistență socială și protecția copilului,

coordonatorul Grupului operativ având obligația să asigure un

spațiu adecvat în acest sens.

Art. 8. — (1) Grupul operativ se întrunește săptămânal, în

ședințe ordinare, la convocarea coordonatorului grupului

operativ.

(2) Ședințele grupului sunt conduse de coordonatorul

Grupului operativ.

(3) La lucrările Grupului operativ pot participa, la invitația

coordonatorului, și reprezentanți ai altor organizații

neguvernamentale care activează în domeniul protecției

copilului, precum și reprezentanți ai altor autorități sau instituții

publice decât cele prevăzute la art. 2.

(4) Grupul operativ se poate întâlni și în ședințe

extraordinare, la cererea coordonatorului Grupului operativ,

pentru a analiza în regim de urgență orice altă problemă cu care

se pot confrunta minorii neînsoțiți.

(5) Prezența membrilor Grupului operativ la ședințe este

obligatorie.

(6) Dezbaterile care au loc în ședințele Grupului operativ se

consemnează într-un proces-verbal de ședință, care se

semnează de către toți membrii Grupului operativ.

Art. 9. — Procesele-verbale se redactează de către un

reprezentant al direcției generale de asistență socială și

protecția copilului, care asigură secretariatul tehnic al Grupului

operativ.
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— 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/


