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DOSAR CIVIL NR. 808/118/2018 
 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 739 
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 15 MAI 2018 

COMPLETUL CONSTITUIT DIN: 
PREŞEDINTE: IULIA-LAURA OPARIUC-DAN 

GREFIER: IONELA TÖRÖK 
 

Pe rol soluţionarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul 
SINDICATUL NAŢIONAL SINPEN 2016, cu sediul în Medgidia, str. Molizilor, nr. 13, Cod 
poştal 905600, Judeţ Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul PENITENCIARUL 

CONSTANŢA  - POARTA ALBĂ, cu sediul în Poarta Albă, str. Coloniilor, nr. 2A, Cod 
poştal 907245, Judeţ Constanţa, având ca obiect comunicare informaţii de interes public 
(Legea Nr.544/2001). 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 30.04.2018, fiind consemnate în 

încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, dată 
la care instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunţarea la 
data de 08.05.2018 şi la data de 15.05.2018 când, în aceeaşi compunere, a hotărât 
următoarele: 

 

TRIBUNALUL 
 

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele: 
Prin cererea inregistrata sub nr. 808/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanta, 

reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL SINPEN 2016 a chemat in judecata pe paratul 

PENITENCIARUL CONSTANŢA - POARTA ALBĂ, solicitand instantei ca, prin hotararea 

ce o va pronunta, sa dispuna obligarea acestuia la soluţionarea integrală si efectivă a cererii 
formulate de catre reclamanta si inregistrata la parat sub nr. 86 din 20.12.2017 şi comunicarea 
răspunsului, cu obligarea paratului la plata  cheltuielilor de judecata.  

Motivandu-si in fapt cererea, reclamantul a aratat, in esenta, ca, în ziua de 20.12.2017, 

a depus la parat o cerere, inregistrata sub nr. 86 din 20.12.2017, prin care i-a solicitat să ii 
comunice: valoarea contractului încheiat pentru servicii de medicina muncii şi copia acestui 
contract, încheiat de către Penitenciarul Constanţa Poarta-Albă; sumele alocate/cheltuite, în 

vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale personalului Penitenciarului Constanţa Poarta-

Albă, („alocate maxim 15% din bugetul anual al ANP, dar nu mai puţin de 30% din bugetul 
alocat la nivel de sistem penitenciar pentru cheltuieli de capital si reparaţii curente”), pe anul 
2016 şi 2017; copii de pe contractele de achiziţii publice, încheiate de către Penitenciarul 
Constanţa Poarta - Albă, pe anul 2017; copiile proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului 
de conducere al penitenciarului la care au participat reprezentanţii Sindicatului, ale 
întâlnirilor dintre reprezentanţii Sindicatului cu conducerea unităţii, precum şi ale şedinţelor 
Consiliului pentru Securitate şi Sănătate în muncă. 
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La data de 03.01.2018, reclamanta nu a primit decât copia contractului încheiat pentru 

serviciile de medicina muncii, prin răspunsul înregistrat cu nr. C295247/PCTPA/03.01.2018. 

In drept, a invocat Constituţia României, art. 31 alin (1), prevederile Legii nr. 
544/2001, OG nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

In dovedirea cererii, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, depunand la dosar o 

serie de acte in copie: cererea nr.86 din 20 decembrie 2017 către pârâtă, răspunsul primit, 
înregistrat cu nr. C295247/PCTPA/03/01/2018. 

Legal citat, paratul Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă a depus la dosar 

întâmpinare, solicitand respingerea cererii ca neîntemeiată pentru următoarele motive: 
La data de 20.12.2017, numitul Cîrstea Virgil a adresat conducerii Penitenciarului 

Constanţa Poarta Albă o solicitare de comunicare a aspectelor ce fac obiectul prezentei cererii 

de chemare în judecată.  
La solicitarea adresată, Penitenciarul Constanţa Poarta Albă a răspuns în conformitate 

cu prevederile legale, după cum urmează:  
Valoarea contractului încheiat pentru serviciile de medicina muncii şi copia acestui 

contract - în temeiul art. 11 ind.1 din Legea nr. 544/2001 această informaţie a fost furnizată 
solicitantului prin adresa nr. C2 95247/PCTPA/03.01.2018. 

Sumele alocate/cheltuite în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale 

personalului Penitenciarului Constanţa - Poarta Albă pentru anii 2016/2017 - aceste 

informaţii se comunică în conformitate cu prevederile art.7, alin. 3 şi art. 9, alin. 6 din 
Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unităţi din sistemul 
administraţiei penitenciare, după cum urmează: „Art. 7 (1) Problemele intervenite în aplicarea 

prezentului acord şi nesoluţionate prin dialog cu angajatorul, vor fi analizate în cadrul 
Comisiei mixte de dialog, constituită prin ordin de către ordonatorul principal de credite. (2) 

Oricare dintre părţi poate solicita convocarea comisiei prevăzute la alin. 1, în scris. (3) La 

solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, trimestrial, va avea loc o întâlnire între 
reprezentanţii acestora şi angajator”. „Art.9 (1) Părţile se obligă să depună toate eforturile 
pentru aplicarea riguroasă a sistemului reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea 
ameliorării permanente a condiţiilor de muncă. (2) In vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă ale personalului, angajatorul se obligă să aloce maxim 15% din bugetul anual al ANP, 
dar nu mai puţin de 30% din bugetul alocat la nivel de sistem penitenciar pentru cheltuieli de 

capital şi reparaţii curente. (3) Cheltuirea sumelor prevăzute la alin. 2 urmăreşte ca principale 
obiective: a) amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru în care îşi desfăşoară activitatea 
personalul cu prioritate în zonele în care nu s-au mai efectuat lucrări de reparaţii sau 
investiţii; b) amenajarea sau construirea unor spaţii corespunzătoare pentru servirea mesei, 
vestiare, duşuri, depozitare bunuri personale; c) amenajarea unor spaţii pentru efectuarea de 

activităţi sportive; d) amenajarea unor spaţii pentru derularea corespunzătoare a activităţilor 
de formare profesională. (4) Angajatorul, împreună cu organizaţiile semnatare, identifică 
unităţile care necesită de urgenţă o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. (5) Angajatorul 

include în planul multianual de investiţii obiective de investiţii sau intervenţie în vederea 
realizării obiectivelor prevăzute la alin. 3. (6) Informarea organizaţiilor sindicale cu privire la 
cheltuirea fondurilor alocate conform alin. 2, se realizează cu ocazia întâlnirilor prevăzute la 
art. 7, alin. 3”. 

Din interpretarea celor două articole prezentate mai sus, se observă în mod clar că 
furnizarea informaţiilor solicitate nu se face la cererea celui interesat, ci în cadrul unor 
întâlniri trimestriale între reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi angajator la iniţiativa celor 

dintâi.  

In acest context, apreciaza paratul că Penitenciarul Constanţa Poarta Albă nu şi-a 

încălcat obligaţiile asumate prin acordul colectiv de muncă. 
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Paratul a anexat o copie a Acordului colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul 

grupului de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare.  
Cu privire la copiile de pe contractele de achiziţii publice încheiate de Penitenciarul 

Constanţa - Poarta Albă în anul 2017, a aratat că nu se poate reţine un refuz al unităţii. de 

furnizare ale acestora, ci poate fi privit doar ca o solicitare de clarificare a celor cerute de 

reclamant având în vedere numărul mare şi obiectele diferite ale contractelor de achiziţie 
publică încheiate de Penitenciarul Constanţa Poarta Albă, raportat nu doar la art. 11 ind. 1 din 

Legea nr. 544/2001 care stabileşte că „Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită 
prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în 
condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice”, ci si la art. 9, alin, 1 care 

stabileşte că „In cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe 
documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este 
suportat de solicitant. în condiţiile legii”. 

Mai mult decât atât, apreciaza că tocmai pentru eficientizarea, facilitarea, urgentarea 
accesului reprezentantului organizaţiei sindicale la contractele de achiziţie publică încheiate 
şi evitarea acoperirii unor costuri considerabile, reclamantului i s-a cerut indicarea cu 

exactitate a celor ce fac obiectul interesului său şi totodată i-au fost furnizate informaţii cu 
privire la platformele on-line accesibile publicului unde putea identifica informaţiile care îi 
erau necesare. 

Cu privire la copiile proceselor - verbale ale şedinţelor de Consiliu de conducere al 
penitenciarului la care au participat reprezentanţii sindicatului, ale întâlnirilor dintre 
reprezentanţii sindicatului şi conducerea unităţii, precum şi ale şedinţelor de Consiliu pentru 

securitate şi sănătate în muncă, a aratat ca Organizarea consiliilor de conducere din unităţile 
din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se face în conformitate cu 
prevederile din Anexa 2 a Deciziei nr. 877/2016, care nu stabilesc în sarcina unităţilor 
obligaţia de furniza solicitanţilor copii după documentele întocmite cu ocazia întrunirii 

acestora. 

Prin raportare la prevederile la art. 3, alin. 3 din Anexa 2 a Deciziei nr. 877/2016 care 

stabilesc că „Procesul-verbal semnat de toţi participanţii poate fi pus la dispoziţia 
solicitanţilor doar pe baza unei cereri scrise adresate conducerii instituţiei, cu respectarea 
prevederilor privind gestionarea informaţiilor clasificate”, a apreciat că Penitenciarul 
Constanţa Poarta Albă nu poate fi subiectul activ al unui refuz nejustificat de furnizare a 

acestor informaţii de vreme ce conducerea a fost de acord cu studierea acestora la sediul 
unităţii de luni până vineri în intervalul orar 0800 - 1500, aşa cum reiese din corespondenţa 
purtată cu reprezentantul organizaţiei sindicale. 

In acest context, a apreciat că sintagma „Procesul-verbal semnat de toţi participanţii 
poate fi pus la dispoziţia solicitanţilor” nu echivalează cu emiterea unor copii xerox ale 
acestuia, motiv pentru care consultarea acestuia la sediul unităţii este suficientă pentru 
respectarea prevederii enunţate, anexand, in acest sens, Decizia nr. 877/2016 şi 
corespondenţa purtată între Penitenciarul Constanţa Poarta Albă şi reprezentantul 
Sindicatului Naţional SINPEN 2016 Constanţa.  

In drept, a invocat art. 9 şi art. 11 ind. 1 din Legea nr, 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public; art. 7 şi art. 9 din Acordul colectiv privind raporturile de 

serviciu la nivelul grupului de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare; Decizia nr. 877  

din 27 decembrie 2016 privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. 

In dovedirea sustinerilor, a solicitat proba cu inscrisuri, depunand la dosar o serie de 

acte in acest sens. 

Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosar. 
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Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: 
La data de 20.12.2017, numitul Cîrstea Virgil a adresat conducerii Penitenciarului 

Constanţa Poarta Albă o solicitare, inregistrata sub nr. 86 din 20.12.2017, prin care i-a 

solicitat să ii comunice: valoarea contractului încheiat pentru servicii de medicina muncii şi 
copia acestui contract, încheiat de către Penitenciarul Constanţa Poarta-Albă; sumele 

alocate/cheltuite, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale personalului 
Penitenciarului Constanţa Poarta-Albă, („alocate maxim 15% din bugetul anual al ANP, dar 
nu mai puţin de 30% din bugetul alocat la nivel de sistem penitenciar pentru cheltuieli de 

capital si reparaţii curente”), pe anul 2016 şi 2017; copii de pe contractele de achiziţii 
publice, încheiate de către Penitenciarul Constanţa Poarta - Albă, pe anul 2017; copiile 

proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului de conducere al penitenciarului la care au 

participat reprezentanţii Sindicatului, ale întâlnirilor dintre reprezentanţii Sindicatului cu 
conducerea unităţii, precum şi ale şedinţelor Consiliului pentru Securitate şi Sănătate în 
muncă. 

La data de 03.01.2018, reclamanta a primit doar copia contractului încheiat pentru 

serviciile de medicina muncii, prin răspunsul înregistrat cu nr. C295247/PCTPA/03.01.2018. 

Astfel, la solicitarea adresată, Penitenciarul Constanţa Poarta Albă a răspuns în 
conformitate cu prevederile legale, după cum urmează: valoarea contractului încheiat pentru 

serviciile de medicina muncii şi copia acestui contract - în temeiul art. 11  ind. 1 din Legea 

nr. 544/2001 această informaţie a fost furnizată solicitantului prin adresa nr. C2 

95247/PCTPA/03.01.2018; sumele alocate/cheltuite în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă ale personalului Penitenciarului Constanţa - Poarta Albă pentru anii 2016/2017 - 

aceste informaţii se comunică în conformitate cu prevederile art.7, alin. 3 şi art. 9, alin. 6 din 
Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unităţi din sistemul 
administraţiei penitenciare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 544/2001: „Orice persoană are dreptul să 
solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, 
informaţiile de interes public. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure 
persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: a) 
autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel 
încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; c) 

numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea 
răspunsului”. 

 Totodată, conform dispoziţiilor art.7 din Legea nr. 544/2001: „Autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes 
public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, 
în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa 
solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei 
solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, 
cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul 
comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la 
primirea petiţiilor. Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă 
sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic”. 

 Conform Legii nr. 544/2001, modificată şi completată, accesul liber şi neîngrădit al 
oricărei persoane la informaţii de interes public, definite prin lege, constituie unul dintre 
principiile fundamentale ale relaţiilor stabilite între persoanele fizice sau juridice private 

române şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele 
internaţionale ratificate de Parlamentul României, legea specială explicând ce se înţelege prin 
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termenul de „autoritate” sau „instituţie publică”, prin „informaţie de interes public”, dar şi 
prin „informaţie cu privire la date personale”. 

Potrivit art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în drepturile sale, prevăzute de lege, aceasta poate face plângere la secţia de 

contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei 
rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. 

Astfel, cum în mod constant s-a pronunţat şi practica judiciară, Legea nr. 544/2001 

urmăreşte să asigure transparenţa funcţionării autorităţilor şi instituţiilor publice, iar în 
realizarea acestui scop, legiuitorul a stabilit că există un anumit gen de formaţii cu privire la 
cunoaşterea cărora nu trebuie să existe nici un impediment pentru cetăţeni, art. 6 din actul 
normativ sus-menţionat statuând în mod expres faptul orice persoană are dreptul să solicite şi 
să obţină, de la autorităţi şi instituţii publice, condiţiile acestei legi, informaţii de interes 
public. 

Pe de altă parte, informaţiile solicitate sunt de interes public şi pentru că aşa cum 
prevede art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile interes 
public, acestea rezultă din activităţile unei instituţii publice.  

In ceea ce priveşte caracterul de informaţii de interes public, instanta apreciaza ca 
acestea se încadrează in categoria vizata de dispoziţiile legale menţionate, fiind informaţii de 
interes public in sensul art. 2 lit. b din lege, astfel: „prin informaţii de interes public se 
intelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi 
publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 
informaţiei” si atat timp cat aceste informaţii nu sunt exceptate de la accesul liber al 

cetăţenilor, asa cum sunt ele menţionate la art. 12 din Legea 544/2001. 
De asemenea, conform art. 1 din Lege, „accesul liber si neingradit al persoanei la 

orice informaţii de interes public, constituie un principiu fundamental al relaţiilor dintre 

persoane si autorităţi”. 
Pe de alta parte, este indreptatita sa solicite aceste documente, tinand cont si de 

dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, care prevăd: „Se 
poate adresa instanţei si persoana vătămata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim 

printr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept”. 
Prin urmare, instanta retine ca informaţiile solicitate au caracter de informaţii de 

interes public, apreciind ca dreptul de acces liber la informaţii de interes public a fost vătămat 
prin faptul ca nu i s-a răspuns la solicitare in termenul prevăzut de lege. 

Sustinerile paratului – in sensul ca reclamantului i-au fost furnizate informaţii cu 
privire la platformele on-line accesibile publicului unde putea identifica informaţiile care îi 
erau necesare, ca Organizarea consiliilor de conducere din unităţile din subordinea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se face în conformitate cu prevederile din Anexa 2 
a Deciziei nr. 877/2016, care nu stabilesc în sarcina unităţilor obligaţia de furniza 
solicitanţilor copii după documentele întocmite cu ocazia întrunirii acestora, ca, prin raportare 

la prevederile la art. 3, alin. 3 din Anexa 2 a Deciziei nr. 877/2016 care stabilesc că 
„Procesul-verbal semnat de toţi participanţii poate fi pus la dispoziţia solicitanţilor doar pe 
baza unei cereri scrise adresate conducerii instituţiei, cu respectarea prevederilor privind 
gestionarea informaţiilor clasificate”, astfel că Penitenciarul Constanţa Poarta Albă nu poate 
fi subiectul activ al unui refuz nejustificat de furnizare a acestor informaţii de vreme ce 
conducerea a fost de acord cu studierea acestora la sediul unităţii de luni până vineri în 
intervalul orar 0800 - 1500, aşa cum reiese din corespondenţa purtată cu reprezentantul 
organizaţiei sindicale si că sintagma „Procesul-verbal semnat de toţi participanţii poate fi pus 
la dispoziţia solicitanţilor” nu echivalează cu emiterea unor copii xerox ale acestuia, motiv 
pentru care consultarea acestuia la sediul unităţii este suficientă pentru respectarea prevederii 

enunţate, anexand, in acest sens, Decizia nr. 877/2016 şi corespondenţa purtată între 
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Penitenciarul Constanţa Poarta Albă şi reprezentantul Sindicatului Naţional SINPEN 2016 
Constanţa – nu pot fi retinute de catre instanta, intrucat faptul ca anumite informatii pot fi 

consultate prin accesarea platformei on-line a paratului sau prin punerea la dispozitie a 

actelor spre studiu nu echivaleaza cu o comunicare a informatiilor in sensul Legii 544/2001. 

Avand in vedere aceste argumente si considerente, instanta retine ca cererea formulata 

de catre reclamant este intemeiata, urmand a o admite si, pe cale de consecinta, urmand a 

obliga paratul la comunicarea catre reclamant a urmatoarelor informatii de interes public: 1. 

valoarea contractului incheiat pentru servicii de medicina muncii si copia acestui contract, 

incheiat de catre Penitenciarul Poarta Alba; 2. sumele alocate/cheltuite in vederea 

imbunatatirii conditiilor de munca ale personalului Penitenciarului Poarta Alba, pe anul 2016 

si 2017; 3. copii de pe contractele de achizitii publice, incheiate de catre Penitenciarul Poarta 

Alba, pe anul 2017, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 9 alin. 1 din Legea 544/2001; 

4. copiile proceselor-verbal ale sedintelor Consiliului de conducere al penitenciarului la care 

au participat reprezentantii Sindicatului, ale intalnirilor dintre reprezentantii Sindicatului cu 

conducerea unitatii, precum si ale sedintelor Consiliului pentru Securitate si Sanatate in 

munca. 

 
PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE 

Admite cererea formulata de catre reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL 
SINPEN 2016, cu sediul în Medgidia, str. Molizilor, nr. 13, Cod poştal 905600, Judeţ 
Constanţa, C.I.F.22866610, in contradictoriu cu paratul PENITENCIARUL 
CONSTANŢA - POARTA ALBĂ, cu sediul în Poarta Albă, str. Coloniilor, nr. 2A, Cod 
poştal 907245, Judeţ Constanţa, C.U.I. 4301251, in consecinta, 

             Obliga paratul la comunicarea catre reclamant a urmatoarelor informatii de interes 

public: 

1.valoarea contractului incheiat pentru servicii de medicina muncii si copia acestui 

contract, incheiat de catre Penitenciarul Poarta Alba; 

            2.sumele alocate/cheltuite in vederea imbunatatirii conditiilor de munca ale 

personalului Penitenciarului Poarta Alba, pe anul 2016 si 2017; 

            3.copii de pe contractele de achizitii publice, incheiate de catre Penitenciarul Poarta 

Alba, pe anul 2017, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 9 alin. 1 din Legea 544/2001; 

            4.copiile proceselor-verbal ale sedintelor Consiliului de conducere al penitenciarului 

la care au participat reprezentantii Sindicatului, ale intalnirilor dintre reprezentantii 

Sindicatului cu conducerea unitatii, precum si ale sedintelor Consiliului pentru Securitate si 

Sanatate in munca. 

            Cu recurs in 15 zile de la comunicare. 

            Pronuntata in data de 15.05.2018, prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin 

mijlocirea grefei instantei. 

 

PREŞEDINTE,                                GREFIER,            
IULIA-LAURA OPARIUC-DAN                                                  IONELA TÖRÖK 

 

 

 
 
Tehnored. I.-L. Opariuc-Dan / 4 ex./ 02.08.2018 
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