
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                           
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUN. ALEXANDRIA                                  SE APROBĂ
SERVICIUL PUBLIC LOCAL                           PRIMAR,
DIRECŢIA DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ                                              VICTOR  DRĂGUŞIN
SERVICIUL PROTECŢIE ŞI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ
NR. 6708 / 02.07. 2020

R E F E R A T

Priveşte: aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea 
desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială prin Unitatea de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu privire la respectarea, garantarea şi 
promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria işi desfăşoară activitatea Unitatea de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice, care are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice, 
menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice cu domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi pentru care s-a stabilit un anumit grad 
de dependenţă. 

Conform prevederilor MIII - Standard 2 din Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat 
şi cantinele sociale, Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice trebuie să sprijine beneficiarii în 
dezvoltarea personală şi menţinerea respectului de sine.

În funcţie de gradul de autonomie a persoanei vârstnice şi statusul său funcţional, fizic şi psihic, planul 
individualizat de asistenţă şi îngrijire trebuie să conţină diverse acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente 
culturale sau orice alte iniţiative cetăţeneşti.

În municipiul Alexandria funcţionează Clubul Pensionarilor care este destinat pentru toţi pensionarii cu 
domiciliul în municipiul Alexandria.

În cadrul clubului, persoanele vârstnice pot desfăşura activităţi şi concursuri, pe teme:
- cultural-educative, de artă culinară, artizanat, meşteşuguri;
- activităţi cultural-religioase;
- activităţi de petrecerea timpului liber;
- sesiuni de discuţii pe diverse teme;
- activităţi de voluntariat pentru motivarea, animarea şi mobilizarea pensionarilor;
- activităţi sportiv-recreative si concursuri, cum ar fi : şah, remmy, biliard, tenis de masă şi alte discipline pe 

care membrii le propun.
Având în vedere că Unitatea de îngrijire la domiciliu trebuie să asigure pentru persoanele vârstnice diverse 

acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente culturale sau orice alte iniţiative cetăţeneşti, iar obiectul şi 
scopul funcţionării Clubului Pensionarilor este acela de a oferi un spaţiu adecvat de relaxare, socializare şi 
agrement pentru astfel de activităţi, considerăm oportun încheierea unui Acord de parteneriat între 
Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă 
Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu privire la respectarea, 
garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care să fie supus spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.                                                                     

Director executiv ,
Doina Nedea                      

Şef serviciu,                                                                              
Verginia Krumes                                                                            

Întocmit,
Mănăilă Alina



ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru 
activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială 
prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la 
respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în şedinţă extraordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 14019 / 02.07.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 14020 / 02.07.2020 al Direcţiei Economice şi 
Direcţiei Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 6708 / 02.07.2020 al  Serviciului public local Direcţia de Asistenţă Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, republicată;
- prevederile MIII - Standard 2 din Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 
pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
- prevederile art. 49 din Constituţia României;
- prevederile art. 129, alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi (5), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al României,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru 
activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială prin Unitatea de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnic, cu privire la respectarea, garantarea şi promovarea 
drepturilor persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze prezentul acord.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

înaintată Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria şi Serviciului public local Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria pentru  
cunoaştere şi punere în aplicare. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

MARIAN DRAGOŞ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR._______ / IULIE 2020



JUDEŢUL TELEORMAN                                            Anexa la Hotărârea
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                   Nr. ________/ IULIE 2020
CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                          DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
ALEXANDRIA

NR. ________/______________                                           NR.___________/___________________        

ACORD DE PARTENERIAT
cu privire la respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

Încheiat între :

Municipiul Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139 prin reprezentantul său legal, Primar, 
Victor Drăguşin pentru activitatea desfăşurată de Clubul Pensionarilor, situat în municipilul 
Alexandria, str. Constantin Brâncoveanu, în locaţia Hala Piaţa Centrală Alexandria, Teleorman.

Şi 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALEXANDRIA , cu sediul in municipiul Alexandria, 
str. Dunării, nr. 139, tel. 0247317523, fax 03477401551, email aacpsalexandria@yahoo.com, 
reprezentat prin Director Executiv, Nedea Doina, pentru Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice,

În temeiul prevederilor Ordinului 29 din 03.01.2019  pentru aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 
tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinele sociale, părțile au hotărât încheierea prezentului acord de parteneriat, denumit în cele ce 
urmează “Acord” , cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI
Acordul de parteneriat dintre Municipiul Alexandria pentru Clubul Pensionarilor Alexandria şi 

D.A.S. Alexandria prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, reprezintă 
înţelegerea părţilor cu privire la realizarea unei colaborări în vederea respectării, garantării şi 
promovării drepturilor persoanelor vârstnice.

Acest obiectiv are în vedere activităţile de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi 
comunitate, diverse acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente culturale sau orice alte inţiative 
cetăţeneşti.

mailto:email%20aacpsalexandria@yahoo.com


Art. 2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1. Obligaţiile D.A.S. Alexandria:

a) să colaboreze cu Municipiul Alexandria pentru activitatea desfăşurată de Clubul Pensionarilor şi să
acorde sprijin persoanelor vârstnice;
b) să acorde sprijin persoanelor vârstnice in vederea deplasării către Clubul Pensionarilor sau în alte 
locaţii unde clubul îşi desfăşoară activităţile.

2.2. Obligaţiile Municipiului Alexandria pentru actvitatea desfăşurată de Clubul Pensionarilor:
a) să faciliteze înscrierea persoanelor vârstnice în club şi să le asigure participarea la diverse activităţi 
desfăşurate de club;
b) să comunice în timp util către D.A.S. Alexandria informaţii cu privire la desfăşurarea anumitor 
evenimente culturale.

Art. 3. DURATA ACORDULUI
3.1. Prezentul ACORD  intră în vigoare la data semnării lui de părţi şi işi produce efectele pe o 

perioada de 5 ani.
3.2. Părţile pot prelungi durata Acordului prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele 

părţi.

Art. 4. MODIFICAREA ACORDULUI
4.1. Prevederile prezentului Acord pot fi modificate prin act adiţional scris, doar cu 

consimţământul ambelor părţi.
4.2. Părţile vor adapta Acordul corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior 

încheierii prezentului acord si care îi devin astfel aplicabile.

ART.5. ÎNCETAREA  ACORDULUI
5.1. Prezentul Acord  încetează:
5.1.1. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat,în situaţia în care părţile nu decid de comun 

acord prelungirea acestuia prin intermediul unui act adiţional semnat de ambele părţi;
5.1.2. prin acordul scris al părţilor, la data convenită de acestea;
5.1.4. în orice alt caz prevăzut de lege.
5.2. Încetarea Acordului, indiferent de modalitatea în care  are loc, nu va avea niciun efect asupra 

obligaţiilor deja scadente între părţi la momentul încetării

Art.6. OBLIGAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE 
6.1. Părţile se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care au luat cunoştinţă în 

timpul şi/sau cu ocazia derulării prezentului Acord, ca informaţii confidenţiale şi îşi asumă 
responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora. 

Art.7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În baza prezentului Acord, fiecare parte se obligă:

7.1. Să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de celelalte părţi (datele 
personale) cu bună credinţă, cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.8. LITIGII
Orice neînţelegere care poate lua naştere din/sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluţionată 

pe cale amiabilă între părţi, pe calea negocierilor între părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la 
niciun acord privind rezolvarea acestei dispute, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente din 
România.



Art. 9. CLAUZE FINALE
9.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, iar cel ce o invocă se obligă să o notifice 

celeilalte părţi înainte de a lua o hotărâre care o vizează şi pe cealaltă.
9.2. Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare din 

România.
9.3. Comunicarea oficială între părţi, în baza prezentului Acord, se realizează prin e-mail, fax,  poştă 

sau prin orice altă modalitate convenită între părţi.
Prezentul Acord a fost semnat astăzi…………………., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.

D.A.S. ALEXANDRIA                         MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTOR EXECUTIV                                                             PRIMAR

DOINA NEDEA                                                             VICTOR DRĂGUŞIN

DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL
CONSILIER JURIDIC                                                      DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN ERZEC                                                           POSTUMIA CHESNOIU

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
HARITINA  GAFENCU

BIROUL CULTURĂ SPORT TINERET
CRISTIAN FALUVEGI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

MARIAN DRAGOŞ PETCU



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 14019 / 02.07.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, 
pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială 

prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu privire la respectarea,
garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria işi desfasoară activitatea Unitatea de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice, care are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice, 
menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice cu domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi pentru care s-a stabilit un anumit grad 
de dependenţă.

Conform prevederilor MIII - Standard 2 din Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat 
şi cantinele sociale, Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice trebuie să sprijine beneficiarii în 
dezvoltarea personală şi menţinerea respectului de sine.

În funcţie de gradul de autonomie a persoanei vârstnice şi statusul său funcţional, fizic şi psihic, planul 
individualizat de asistenţă şi îngrijire trebuie să conţină diverse acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente 
culturale sau orice alte iniţiative cetăţeneşti.

În municipiul Alexandria funcţionează Clubul Pensionarilor care este destinat pentru toţi pensionarii cu 
domiciliul în municipiul Alexandria.

În cadrul clubului, persoanele vârstnice pot desfăşura activităţi şi concursuri, pe teme:
- cultural-educative, de artă culinară, artizanat, meşteşuguri;
- activităţi cultural-religioase;
- activităţi de petrecerea timpului liber;
- sesiuni de discuţii pe diverse teme;
- activităţi de voluntariat pentru motivarea, animarea şi mobilizarea pensionarilor;
- activităţi sportiv-recreative si concursuri, cum ar fi : şah, remmy, biliard, tenis de masă şi alte discipline pe 

care membrii le propun.
În urma referatului nr. 6708 / 02.07.2020 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria, s-a propus 

întocmirea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, 
pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială pentru Unitatea de îngrijire 
la domiciliu pentru persoane vârstnice.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României, propun următorul proiect de hotărâre: ,,Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui Acord de 
parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de 
Asistenţă Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu privire la respectarea, 
garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice”.

Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria vor întocmi 
raportul comun de specialitate pe care îl vor susţine la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate şi avizarea de către comisiile sus menţionate, proiectul 
de hotărâre însoţit de referatul de aprobare, raportul compartimentelor de specialitate şi avizul comisiilor 
respective va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECŢIA  ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 14020 / 02.07.2020

RAPORT  DE  SPECIALITATE
privind aprobarea unui Acord de parteneriat  între Municipiul Alexandria, 

pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă Socială 
prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,

cu privire la respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

Prin referatul de aprobare nr. 14019 / 02.07.2020 Primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii şi aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Acord de 
parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor 
şi Direcţia de Asistenţă Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,
cu privire la respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

1. NECESITATEA
În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria işi desfasoară activitatea Unitatea de îngrijire 

la domiciliu pentru persoane vârstnice, care are ca scop prevenirea instituţionalizării persoanelor 
vârstnice, menţinerea autonomiei funcţionale în propria locuinţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice cu domiciliul pe 
raza municipiului Alexandria, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi pentru care s-a stabilit un 
anumit grad de dependenţă. 

2. OPORTUNITATEA
Conform prevederilor MIII - Standard 2 din Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 

pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în 
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Unitatea de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice trebuie să sprijine beneficiarii în dezvoltarea personală şi menţinerea 
respectului de sine.

În funcţie de gradul de autonomie a persoanei vârstnice şi statusul său funcţional, fizic şi psihic, 
planul individualizat de asistenţă şi îngrijire trebuie să conţină diverse acţiuni de petrecere a timpului 
liber, evenimente culturale sau orice alte iniţiative cetăţeneşti.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, republicată;
- Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate 
în sistem integrat şi cantinele sociale.



4. CONSIDERAŢII ECONOMICE
În municipiul Alexandria funcţionează Clubul Pensionarilor care este destinat pentru toţi 

pensionarii cu domiciliul în municipiul Alexandria.
În cadrul clubului, persoanele vârstnice pot desfăşura activităţi şi concursuri, pe teme:

- cultural-educative, de artă culinară, artizanat, meşteşuguri;
- activităţi cultural-religioase;
- activităţi de petrecerea timpului liber;
- sesiuni de discuţii pe diverse teme;
- activităţi de voluntariat pentru motivarea, animarea şi mobilizarea pensionarilor;
- activităţi sportiv-recreative si concursuri, cum ar fi : şah, remmy, biliard, tenis de masă şi alte 

discipline pe care membrii le propun.
În urma referatului nr.  6708 / 02.07.2020 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria, 

s-a propus întocmirea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat între 
Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi Direcţia de Asistenţă 
Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu privire la respectarea, 
garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, s-a întocmit raportul comun de specialitate privind aprobarea unui Acord 
de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfăşurată în Clubul Pensionarilor şi 
Direcţia de Asistenţă Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu 
privire la respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice.

Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcţia economică Direcţia juridic comercial
Director executiv,                                                          Director executiv, 
Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia


