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Ex. 1 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice 

 și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

Întocmit, 

Compartimentul resurse umane, 

managementul funcţiei publice, 

                    Florea Giorgiana - consilier superior 
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