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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 

ş i a principalilor indkatori tehnico-economici  pen  tru oblectivul de 
investitii „Creş terea Gradului de Securitate la Incendiu ş i Asigurarea Creş terea 

Gradului de Securitate la Incendiu  i  Asigurarea Utilit ă tilor pentru Spitalul Judetean 
de Urgentă  Slobozia  pen  tru Spitalul Judetean de Urgentă  Slobozia" 

Consiliul Juderean lalomira, 
Avand  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. ciligrobeK? -6' din /9-09  .2022 al Pre ş edintelui 
Consiliului Juderean lalomira; 

Exam/nand: 
Raportul de specialitate nr. 	014942.4.--din  "9 09  .2022 al Direcriei Investirii 

sí  Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	  din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă , protecria mediului turism; 
- Avizul nr. 	  din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agriculture,/  
Tn  conform itate Cu: 

- Strategia de Dezvoltare a Juderului lalomita pe perioada 2021 - 2027 aprobat ă  
prin Hotă rarea Consiliului Juderean lalomira nr. 80/20.04.2022; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) si alin. (5) lit. c) din Ordonanra 
de Urgenră  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă  rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Hot ă rarii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ş i 
conrinutul-cadru al documentariilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investirii finanrate din fonduri pub/ice, cu modific ă rile ş i completarile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanrele pub/ice locale, cu modificarile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă rarii Consiliului Juderean lalomira nr. 201 din 28.10.2021, 
privind aprobarea Notei conceptuale aferente obiectivului de investirii „Cresterea 
Gradului de Securitate la Incendiu i Asigurarea Utilit ă rilor pen tru Spitalul Juderean de 
Urgenră  Slobozia"; 

- prevederile Hotararii nr. 202 din 28.10.2021, privind aprobarea Temei de 
proiectare aferente obiectivului de investirii „Cresterea Gradului de Securitate la 
lncendiu i Asigurarea pentru Spitalul Juderean de Urgenr ă  Slobozia", 

Cod FP -07-06, od.2 vers.0 



Tn temeiul art. 196 a/in. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţ a a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codu/ administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprobă  documentatia tehnico-economic ă , faza Studiu de Fezabilitate (SF) 
pentru obiectivul de investitii „Cresterea Gradului de Securitate la Incendiu iAsigurarea 
Utilităţ ilor pen tru Spitalul Judetean de Urgentă  Slobozia", prevă zut in anexa care face 
parte integrant ă  din prezenta hotă rare. 

Art.2 Se aprob ă  principalii indicatori tehnico-economici pen tru oblectivul de 
investitii „Cresterea Grodului de Securitate la Incendiu si Asigurarea Utilit ă tilor pentru 
Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia", dup ă  cum urmeaz ă  : 

a) voloarea totală  a investitiei 34.488.055,13 lei cu TVA, din care Constructii 
Montaj (C+M) 26.963.889,68 lei cu TVA; 

b) durata de realizare a investitiei: 24 luni, din care executie lucr ă ri 18 luni. 

Art.3 Prezenta hotă rare devine obligatorie si produce efecte de la data 
comunică rii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomita, prezenta hot ă ră re va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Directiei Investi ţ ii i Servicii Pub/ice si, spre stiin ţă , 
Inst itu ţ iei Prefectului —Judetul lalomita, urmcind a fi publicat ă  pe site-u/ Consiliului 
Judetean lalomita, sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 	 Avizat i  

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert 10NESCU 

Rd/Oc 
R. C.  

Cod FP -07-06, ed.2 vars.() 



fAZA: 	STUDIU DE FEZARILITATE 

Proiectant, 

Sc NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. (0050644825-J26/868/20121 	affice@nerallgeneralaa 

DEVIZ GENERAL 

al oblectivului de Investitil 
"Cre5terea gradului de securitate la incendiu 5i asigurarea utilit ă tilor pentru Spitalul Judetean de Urgent ă  Slohozia" 

Nr, crt. Denumirea capitolelor 51suhcapitolelor de cheltuieli Valoare 
(fă ră  TVA) 

TVA Valoare Cu TVA 

lei lel lei 
1 2 3 4 5 . 

CAPITOLUL 1 Cheltuiell pentru obtinerea ş lamenajarea terenului 

1.1 OlnInerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.3 Amenaj ă rl pentru protectia mediului 51 aducerea terenulul la starea initial ă  200,000.00 38,000.00 238,000.00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/pratectla utilit ă tilor 180,000.00 34,200.00 214,200.00 

Total cap to! 1 380,000.00 72,200.00 452,200.00 
CAPITOLUL 2 	Cheltuiell pentru asIgurarea utIlit ă tilor neceSare obiectivului de Investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ă tilor necesare obiectivului de investitli 2,333,000.00 443,270,00 2,776,270.00 

Obiect 5 8ransamente 2,333,000,00 443,270,00 2,776,270.00 
Total cap tol 2 2,333,000.00 443,270.00 2,776,270.00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru prolectare 51 asIstent ă  tehnic ă  

3.1 Studil 7,000.00 1,330.00 8,330.00 
3.1.1. Studii de teren 7,000.00 1,330.00 8,330.00 
3.1.1.1 Studil topografice 2,000.00 380,00 2,380.00 
3,1.1.2 Studiu geotehnic 5000,00 950,00 5,950,00 
3.1.2. Report privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studil specifice 0.00 0.00 0.00 

3,2 Documentatli-suport ş i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordurl 5i autorizatii 9,000.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnic ă  0.00 0.00 0.00 
3.4 Certlficarea performantel energetice 51 auditul energetic al cl ă dirilor 0.00 0.00 0.00 

Audit energetic Tnainte de executia Iricr ă dlor 0.00 0.00 0.00 
Audit energetic dup ă  executia lucr ă rilor 0.00  0.00 0,00 

3,5 Proiectare 1,234,019,87 234,463.77 1,468,483.64 
3,5,1, Tema de proiectare 0.00 0.00 0 710 
3.5.2. Stddlu de prefezabliitate 0.00 0.00 0.00 

i--- 

3,5,3, Studio de fezabliitate/ documental* de avizare a hicr ă rflor de Interventii ş i 
deviz general 110,000.00 20,900,00 130,900.00 

3,5.4. Documentalille tehnice necesare in vederea oblinerii 

avizelor/acorddrilor/autarizatilior 99,000 710 18,810,00 117,810.00 

3.5.5 . Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectului tehnic ş i a deadlier de executie 130,000.00 24,700.00 154,700.00 

3.5.5.1 Verlficarea tehnic ă  de calitate a SF 50,000.00 9,500 71 9 59,500,00 

3.5.5.2 Verificarea tehnic ă  de calitate a proiectugii tehnic ş l a detaililor de execute 80,000,00 15,200.00 95,200.00 

1.5.6, Project tehnic 5i detalii de executie 895,019.87 170,053.77 1,065,073.64 
3,5.6.1 DTAC 226,587 31 43,051.59 769,638.90 
3.5.6,2 PT 521,150.81 99,018,65 620,169.46 
3.5.6.3 DDE 147,281 75 27,983.53 175,265,28 

3.6 Organizarea procedurllor de achizitie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 
3.7 	rConsultant ă  282,000.00 53,580.00 335,580.00 

3,7.1, Managernentul de proiect pentru oblectIvul de investitil 270,000.00 51,300.00 321,300.00 
3.7.1,1. Elaborarea cererii de finantare 135,000,00 25,650,90 160,650.00 
3.7.1.2. Consultant ă  tri clorneniul managementului proiectului 135,000 00 25,650.00 160,650.00 
3.7.2. Auditul financier 12,000.00 2,280.00 14,280.00 

3.8 Asistent ă  tehnic ă  761,600.00 144,704.00 906,304.00 
3,8.1. Asistent ă  tehnic ă  din pariea proiectartului 200,000.00 38,000,00 238,000.00 
3.8.1.1. pe perioada de execulle a lucr ă dlor 100,000,00 19,000,00 119,000.00 



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului  Is fazele incluse l'n programul de control 
al lucră rllor de execu -tie, avizat de catre ISC 100,000.00 19,000.00 119,000,00 

3.8.2. Dirigentie de ş antier 561,600,00 106,704.00 668,304.00 
Total capital 3 Cheltuieli pentru investiOa de baz ă  2,343,619.87 443,577.77 2,778,197.64 
CAPITOLUL 4 

4.1 Constructii ş i instalaIll 19,408,730.82 3,687,658.86 23,096,389.68 
Ohlect 1 Scar  9,045,748.15 1,718,692.15 10,764,440,30 
Obiect 2 Retele si hidranti exterlorl 9,539,283.67 1,812,463.90 11,351,747 57 
Obiect 4 Lucrarl de desf11ntare 823,699,00 156,502.81 980,201,81 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice ş i funqionale 412,000.00 78,280.00 490,280.00 
()hie& 1 Snarl 0.00 0,00 0,00 
Oblect 2 Retele si hidrantl exterlori 412,000.00 78,280.00 490,280,00 
Oblect 4 Lucrari de desfiintare 0,00 0.00 0.00 

4.3 Utllaje, echipamente tehnologice ş i funclionale care necesit ă  montaj 762,187.50 144,815.63 907,003,13 
Wert 1 Snarl 0,00 0,00 0.00 
Oblect 2 Retele sl hldrantl exterlori 762,187,50 144,815,63 

I. 	907,003.13 
Oblect 4 Lucrari  be desfilnta re 0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care nu necesit ă  montaj ş i 

ochipamente de transport 
0.00 0,90 0.00 

4.5 Dot ă ri 0.00 ' 	0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total tap tol 4 20,582,918.32 3,910,754.49 24,493,672.82 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuiell 

5.1 Organizare de ş antier 425,000.00 80,750,00 505,750.00 
5.1.1 	Lucr ă ri de constructil 51 instaladi aferente organiz ă rli de ş ant e 125,000.00 23,750,00 148,750.00 
5,1,2, Cheltuiell conexe organiz ă rii ş antieralui 300,000.00 57,000 00 357,000.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 294,563.50 8,610.32 303,173.82 
5.2.1. Corrilsioanele ş Idoh5nzile aferente creditului b ă ncii finantatoarE 0.00 0.00 0.00 
5,2.2. Cote aferent ă  1,5C pentru controlui calit ă dllucr ă rilor de cti 22,658.73 0.00 22,658.73 
5.2.3. Cots aferentă  1S0 pentru controlu I statu lui To a menajarea teritoriu lei, 
urbanism 51 pentru autorizarea luer5r1lor de construed' 113,293.65 0,00 113,293.65 

5,2.4. Cots aferent ă  Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%*C+M) 113,293.65 0.00 113,293.65 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 	conforme ş i autorizatia de construire/desfiintare 
45,317.46 8,610,32 53,927.78 

5.3 Cheltuiell diverse ş i neprev ă zute 10% 2,529,153.82 480,539.23 3,009,693.04 
5.4 Cheltuiell pentru informare ş i publicitate 26,000.00 4,940.00 30,940.00 

Total capitol 5 3,274,717.32 574,839.54 3,849,556.86 
CAPHOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice $i testa 

6,1 Preg ă tirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6,2 Probe tehnologice $i teste 116,099.00 22,058,81 138,157.81 

Total capitol 6 116,099.00 22,058.81 138,157.81 
TOTAL GENERAL 29,030,354.52 5,466,700.62 34,488,055.13 
din care: C + M  (1.2+  1,3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 )  22,658,730.82 4,305,158.86 26,963,889.68 

Data 6abcr8ril: 

23.05,2022 

Beneficiat/Investitor.  

LiAT JUDETUL. IALOMITA 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Intocmit, 

Proiectant 

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. 

Administrator 

Mihaita ANDREI 
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Nr.  26./ff 	/2022 -6 din EL.09.2022 PRE Ş EDINTE 

REFERAT DE AFRO BARE 
la proiectul de hot ă rfire privind aprobarea doeumentatiei tehnico-economice, faza Studiu de 
Fezabilitate (SF) ş i a principalilor indicator! tehnieo-economici pentru obiectivul de investitii 

„Cre ş terea Gradului de Securitate la Ineendiu i Asigurarea Utilit ă tilor pentru Spitalul 
Judetean de Urgentg. Slobozia" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii Sc propune spre aprobare documenta ţ ia tehnieo-
economic ă , faza Studiu de Fezabilitate (SF) ş i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investi ţ ii „Cre ş terea Gradului de Securitate la Incendiu ş i Asigurarea Utilit ăţ ilor pcntru 
Spitalul Jude ţ ean de Urgent ă  Slobozia". 

Spitalul Jude ţ ean de Urge* Slobozia este o institutie reprezentativ ă  a sistemului sanitar 
trebuie s ă  facă  faţă  unor provoc ă ri majore in privinta rolului ş i locului s ă u in eadrul unui sistem de 
să nă tate aflat de 20 de ani in reform ă  ş i subfinan ţ at in toat ă  aceast ă  perioad ă . 

Scopul proiectului este de a construi trei sc ă ri metalice de evacuare in caz de incendiu, cloud 
sari P + 7 respectiv P + 8 ş i o scară  metalic ă  de evacuare la Blocul Operator, de la etajul 3 p ă nă  la 
etajul tehnic. Tot prin acest project se dore ş te s ă  se asigure utilit ăţ ile pentru Spitalul Jude ţ ean de 
Urgenţă  Slobozia ş i reabilitarea tuturor retelelor exterioare, inclusiv hidranti exteriori, un bazin de 
apă  de incendiu ş i cre ş terea eapacit ăţ ii postului Trafo existent ş i realizarea unei cl ă diri anex ă  care va 
adă posti tablourile electrice. Astfel, prin acest project se rezolv ă  i problemele legate de 
accesibilitate, protec ţ ia mediului ş i eficienta energetic ă , inclusiv calitatea aerului, durabilitatea 
reciclarea deseurilor, proteetia impotriva dezastrelor naturale ş .a.m.d. 

In aplicarea prevederilor Hot ă ră rii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
conţ inutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii 
finan ţ ate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, prin Hot ă ră rea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 201 din 28.10.2021 a fost aprobat ă  Nota conceptual ă  aferent ă  obiectivului de 
investitii " Cre ş terea Gradului de Securitate la Incendiu ş i Asigurarea Utilit ăţ ilor pentru Spitalul 
Judeţ ean de Urge*" Slobozia", jar prin Hot ă ră rea 202 din 28.10.2021 s-a aprobat Tema de 
proiectare aferent ă  aceluiasi obiectiv. 

Astfel, la acest moment ne afl ă m la etapa de aprobarea doeumentatiei tehnico-economice, 
faza Studiu de Fezabilitate (SF) ş i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţ ii „Cre ş terea Gradului de Securitate la Incendiu ş i Asigurarea Utilit ăţ ilor pentru Spitalul 
Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia". 

In raportul Direc ţ iei Investitii ş i Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţ ean Talomita sunt detaliate at ă t obiectivele principale c ă t i obieetivele secundare cc 
vor fi atinse prin realizarea investi ţ iei ş i de asemenea sunt detalia ţ i ş i indicatorii tehnico-economici 
rezultati. 



Conform prevederilor art. 173 aim. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgen ţă . a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul admjnistrativ, cu modificdrile si complefarile ulterioare, consiliul jude ţ ean 

aprobă  documentatide tehnico-economice  pen tru lucriirile de investifli de interes judelean, în 
limitele si în conditiile legii." 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de neeesitate si oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Talomita adoptarea hot ă rarii in forma si con ţ inutul prezentate în project. 

Redactat, 
Cristian Raurcanu 
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Direeţ ia Investiţ ii Ş i Servicii Pubbee 	Nr. 4ť 2 ,7-7202-Z: 
/9.09 F0 72  

Raport 
privind aprobarea docuinentariei tehnico-econoinică , faza Studiu de fezabilitate (SF) ,y1 a 

principaldor indicatori tehnico-econontici, pentru obiectivul de investitii "Cresterea 
Gradului de Securitate la Incendiu  i  Asigurarea Utilităţ ilorpentru Spitalul Judelean de 

Urgentel Slobozia" 

Spitalul Judetean de Urge* Slobozia este cea mai importantă  unitate sanitară  a 
judetului Ialomita, asigueand asistenta medical ă  de specialitate la peste 274.000 de locuitori este 
singura unitate sanitar ă  din judet care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al 
cazurilor de mare complexitate. Ca instituţ ie reprezentativ ă  a sistemului sanitar , spitalul 
trebuie sa fac ă  faţă  unor provoc ă ri maj  ore in privinta rolului  i  locului său in eadrul unui sistem 
de să nă tate aflat de 20 de ani in reform ă  ş i subfinanţ at in toata aceast ă  perioad ă . 

Spitalul Judetean de Urge*. Slobozia este elasificat in categoria III, in conforinitate cu 
prevederile Ordinului 323/2011 privind criteriile minime obligatorii pentru clasificarea 
spitalelor in functie de competen ţă . 

Implementarea proiectului este necesar ă  din cerinţ a general ă  privind creş terea gradului 
de securitate  hi.  incendiu ş i asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Jude ţ ean de Urge* Slobozia. 
Obiectivele acestui proiect este de a construi trei sc ă ri metalice de evacuare in caz de incendiu, 

scă ri, P+7 respectiv P+8 ,  i o scară  metalic ă  de evacuare de la Blocul  Operator, de la 
etajul 3 pană  hi  etajul tehnic . De asemenea se doreş te asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul 
jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia ş i reabilitarea tuturor re ţ elelor exterio  are  ,inclusiv inelul de 
hidranti exteriori  i  un bazin de apa de incendiu Totodată  prin proiect se propune cre ş terea 
capacit ăţ ii postului Trafo existent ş i realizarea unei cl ă diri anexă  care va ad ă posti tablourile 
electrice. 

Prin proiectul de fată  se rezolvă  ş i probleme legate de accesibilitate , protec ţ ia mediului 
ş i eficienţ a energetic ă  , inclusiv calitatea aerului , durabilitate, poluatorul pl ă te ş te ş i reeiclarea 
deş eurilor , protec ţ ia biodiversitkii ş i ecosistemului , protec ţ ia impotriva dezastrelor naturale, 
schimbare demografic ă  , societate informational ă  ş i tehnologii inovative. 

Spitalul Jude ţ eau de Urgentă  Slobozia iş i propune s ă  devină  cel mai important spital din 
regiune ş i din judeţ  , promovand excelen ţ a prin cre ş terea permanent ă  a calit ăţ ii actului medical 
, bazat pe tehnologii moderne  i  dotă ri de ultimă  generatie, asimilare  i  asigurare de speciali ş ti 
de valoare ş i de resurse umane ş i materiale , cu scopul imbun ă tă tirii vie ţ ii pacienţ ilor. 

Serviciile vor fi in continu imbună tăţ ite prin compete* profesionale deosebite, 
promovarea bunelor practici medicale  i  implementarea tehnologiilor inovatoare. Fiecare 
pacient va fi tratat ca  fund eel mai important ş i energia va fi canalizat ă  pentru a prevenii, a 
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diagnostica, a trat ş i a oferi ingrijiri medicale la standarde cat mai inalte, imbun ă tă tind calitate 
vieţ ii pacientilor. 

Obiectivele atinse prin realizarea investitiei publice sunt urm ă toarele: 
Obiective principale 

• Conformarea cu Normativul privind Securitate la incendiu a constructiilor partea a I-a 
— Indicativ P118-1999-Norrnativ de sigurant ă  la foe constructiilor. 

• Conformarea cu Normativul privind securitate la incendiu a constructiilor partea a III-a 
instalatii de detectare, semnalizare ş i avertizare incendiu Indicativ P118/3 —2015. 

Objective secundare 
• Conformarea  cu prevederile ordinului 91412006 pentru aprobarea normelor privind 

conditiile pe care trebuie s ă  le indeplineasc ă  un spital in vederea obtinerii autorjzatiei 
sanitare de functionare; 

• Conformarea cu prevederile NP 015/1997 — "nonuativ privind proiectarea ş i verificarea 
constructiilor spitalice ş ti ş i a instalatiilor"; 

• Respectarea Ordinului nr. 916/2006 — privind aprobarea Normelor de supraveghere , 
prevenire ş i a control al infectiilor nosocomiale în unit ă tile sanitare; 

• Conformarea cu ORDINUL nr.323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei 
ş i a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de compete*. 

Conform SF-ului realizat de NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. rezult ă  urmă torii 
indicatori telmico-economici: 

• Valoarea total ă  : 34A88.055,13 lei ( cu  TVA); 
• Din care C + M:  26.963.889,68 lei ( cu  TVA); 
• Durata de realizare a investifiei : 24 de luni ( din care 18 luni executie ). 

Astfel, av ă nd  în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, 
propunem, Consiliului Judetean Ialomita aprobarea documentatiei tehnico-economic ă  faza SF 
ş i a prineipalilor, indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Cre ş terea 
Gradului de Securitate la Incendiu i Asigurarea Utilit ă tilor pentru Spitalul Judetean de 
UrgentA Slobozia". 

$ef serviciu 
Stanciu  M. iana 

Slobozia - Plata Revolutlei Nr. 1 
web: www.cicnetro 

e-mail: cji@cicnetro  

intocmit 
Banu Bogdan 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

