
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, 
Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte  nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința 
ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr.8718/21.04.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr.8719/21.04.2020, al Biroului Investitii Fonduri cu 

Finantare Externa din cadrul Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Economice;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
∑ Scrisoare finalizare etapa de Evaluare Tehnică și Financiară, nr. 6176/13.04.2020, emisă de 

OI – ADR Sud Muntenia);
∑ Prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

apelului de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.4/4.5/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5 
Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul 
Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020;

∑ Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, 
cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Documentul - Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 
Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 
locale;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei;
In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,



HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă proiectul ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, 
Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte  nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, .

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Reabilitare clădire laboratoare la 
Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cuantum de 3.078.893,50
lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă în cuantum de 3.064.018,50 lei (inclusiv 
TVA) si valoarea totală neeligibilă în cuantum de 14.875,00 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în cuantum de 14.875,00 lei (inclusiv 
TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de lei 61.280,36
lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare clădire laboratoare la 
Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)””.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost 
Grup Școlar Tehnic)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul propriu al UAT Municipiul Alexandria.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor DRAGUSIN, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Alexandria.

Art 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu 
www.alexandria.ro/al Primariei Municipiului Alexandria.

Art 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Biroului Investitii Fonduri cu Finantare Externa din cadrul Directiei 
Tehnic Investitii si al Directiei Economice, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Ioan AUGUSTIN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 110/ 29 aprilie 2020 

http://www.alexandria.ro/


JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 8718/21.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, 
Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte  nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană 
în cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, Operațiunea/Obiectiv 
Specific 4.5, Municipiul Alexandria a depus la finantare în data de 29.11.2018, în cadrul acestui 
apel de proiecte, Cererea de finanțare cu nr.S/TR/2017/4/4.4/4.5/1/1072/29.11.2018 cu titlul 
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)”.

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 
măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând 
premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 
Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o 
condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Prin Obiectivul Specific 4.5 din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele care cresc 
calitatea infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, avându-se în vedere 
realizarea urmatoarelor tipuri de activități:

∑ construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaționale 
pentru învatamantul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 
tehnologice și școli profesionale)

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea calității infrastructurii 
educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin reabilitarea si modernizarea cladirii 
laboratoare a Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta in:

1. OS 1. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea 
clădirii laboratoare a Liceului Tehnologic nr. 1 

2. OS 2. Asigurarea unui proces educațional modern la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria 
prin dotarea și utilarea corespunzătoare a clădirii laboratoare



Proiectul vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale a unei unitati de invatamant 
profesional si tehnic din Alexandria, respectiv a Liceului Tehnologic nr. 1. Numarul de elevi 
inscris in anul scolar 2018 - 2019, conform cifrei de scolarizare aprobate este de 667 elevi. 
Pentru anul scolar 2019 - 2020, cifra de scolarizare aprobata este de 764 elevi, reprezantand o 
crestere de 14,5% fata de anul scolar precedent. Potrivit PRAI Sud-Muntenia 2016-2015, 
Teleorman este judetul cu cea mai mica pondere a învățământului profesional în numărul total al 
elevilor cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, cu o medie de 2,8% fata de media regiunii 
de 7,5%. PRAI a preluat informatii din Studiu previzional privind nevoile de formare 
profesională la nivel regional și județean – realizat în sprijinul planificării strategice a ofertei de 
pregătire prin Învățământul profesional și tehnic, in care au fost evidentiate ca sectoare de 
industrii relevante pentru regiune, in ordinea numarului de locuri de munca comunicate ca 
vacante, sectorul de distributie a apei, salubritate, deseuri, sectorul Activități de servicii 
administrative și servicii suport. Prin specializarile oferite (tehnician in transporturi, tehnician in 
automatizari, tehnician in activitati economice, mecanic auto), oferta educationala raspunde 
primului sector, fiind corelata cu piata fortei de muncă (CPM).

Astfel, în urma finalizării etapei de Evaluare Tehnică și Financiară și declarării ,,admis” a 
proiectului ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup 
Școlar Tehnic)”, de catre Organismul Intermediar ADR Sud Muntenia, prin Scrisoarea 
nr.6176/13.04.2020,  in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare de catre 
Biroul Investitii Fonduri cu Finantare Externa din cadrul Directiei Tehnic Investitii si de către 
Direcția Economică în vederea aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 
4.4, Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte  nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, Cod SMIS 124095,  în 
forma elaborată.

PRIMAR,
Victor DRAGUSIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 8719/21.04.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, 
Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte  nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Prin Referatul de aprobare nr. 8718/21.04.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune
dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului 
finanțat din fonduri structurale ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al 
Municipiului Alexandria.

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria,
conform cerintelor cuprinse în Ghidul solicitantului privind conditiile specifice de accesare a 
fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, Axa prioritară 4, 
Prioritatea de investitii 4.4, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5 si prevederile H.G. nr.399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 
fondul european de dezvoltare regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-
2020.

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 
măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând 
premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. 
Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o 
condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Prin Obiectivul Specific 4.5 din POR 2014-2020 sunt finanțate proiectele care cresc 
calitatea infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, avându-se în vedere 
realizarea urmatoarelor tipuri de activități:



∑ construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaționale 
pentru învatamantul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 
tehnologice și școli profesionale)

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este creșterea calității infrastructurii 
educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin reabilitarea si modernizarea clădirii 
laboratoare a Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria.

Obiectivele specifice ale proiectului vor consta in:

3. OS 1. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea 
clădirii laboratoare a Liceului Tehnologic nr. 1 

4. OS 2. Asigurarea unui proces educațional modern la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria 
prin dotarea și utilarea corespunzătoare a clădirii laboratoare

Proiectul vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale a unei unitati de invatamant 
profesional si tehnic din Alexandria, respectiv a Liceului Tehnologic nr. 1. Numarul de elevi 
inscris in anul scolar 2018 - 2019, conform cifrei de scolarizare aprobate este de 667 elevi. 
Pentru anul scolar 2019 - 2020, cifra de scolarizare aprobata este de 764 elevi, reprezantand o 
crestere de 14,5% fata de anul scolar precedent. Potrivit PRAI Sud-Muntenia 2016-2015, 
Teleorman este judetul cu cea mai mica pondere a învățământului profesional în numărul total al 
elevilor cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, cu o medie de 2,8% fata de media regiunii 
de 7,5%. PRAI a preluat informatii din Studiu previzional privind nevoile de formare 
profesională la nivel regional și județean – realizat în sprijinul planificării strategice a ofertei de 
pregătire prin Învățământul profesional și tehnic, in care au fost evidentiate ca sectoare de 
industrii relevante pentru regiune, in ordinea numarului de locuri de munca comunicate ca 
vacante, sectorul de distributie a apei, salubritate, deseuri, sectorul Activități de servicii 
administrative și servicii suport. Prin specializarile oferite (tehnician in transporturi, tehnician in 
automatizari, tehnician in activitati economice, mecanic auto), oferta educationala raspunde 
primului sector, fiind corelata cu piata fortei de muncă (CPM).

In urma depunerii cererii de finantare cu titlul ,,Reabilitare clădire laboratoare la 
Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)” si a parcurgerii etapelor de 
evaluare tehnica si financiară, proiectul a fost ,,admis” la finanțare aflandu-se in etapa de 
precontractare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de scrisoarea de finalizare  a etapei de 
evaluare tehnică și financiară nr.6176/13.04.2020 transmisă de către OI-ADR Sud Muntenia, 
prin care se aduce la cunoștința Municipiului Alexandria admiterea la finanțare a proiectului 
,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)” si solicitarea documentelor necesare etapei de precontractare corelat cu prevederile 
Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 
nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4.4, Operațiunea/Obiectiv 
Specific 4.5 și prevederile H.G. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 



in cadrul operațiunilor finanțate prin fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european si fondul de coeziune 2014 – 2020.

2. ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

Categoriile de lucrari destinate creșterii calității infrastructurii educaționale propuse in cadrul 
obiectivului de investitii ,,Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria
(fost Grup Scolar Tehnic)”, cuprind:

a) Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei:

∑ desfiintare tamplarie din aluminiu axele 10 – 14 si D-C si inlocuirea acestei tamplarii cu 
una din PVC cu performanta energetica superioara ;

∑ se pastreaza  dimensiunile ferestrelor si usilor existente ;

∑ pentru ventilarea naturala in laboratorul electrotehnic, precum si in atelierul de instruire 
tehnologica se propune  inlocuirea unor ochiuri de geam cu fereastre  cu deschidere 
oscilobatanta; 

∑ montarea unui sistem de climatizare performant, adaptat spatiilor care fac     obiectul 
proiectului;

∑ pentru cresterea randamentului instalatiei de incalzire, precum si a sistemului de 
climatizare, se va monta, la 3,50 m inaltime, un plafon casetat;

∑ demontarea invelitoarii din tabla ;

∑ executarea unei invelitori noi, din tabla ambutisata multistrat ;

∑ refacerea instalatiei de paratrasnet;

∑ demontarea burlanelor din tabla ;

∑ montarea jgheaburilor si  burlanelor din tabla ambutisata multistrat ;

∑ desfacerea termoizolatiei exterioare din polistiren de 5 cm grosime si inlocuirea ei cu
termosistem din polistiren de 10 cm grosime. 

b) Lucrări de intervenție propuse pentru instalațiile aferente clădirii:
Instalații electrice:

∑ racord electric din tabloul electric general de distribuție amplasat în PCZ; 
∑ completarea prizei de pământ; 
∑ amplasarea a două tablouri electrice de forță în atelierul de prelucrări și laboratorul de

electrotehnică;
∑ circuite de forță;

De asemenea amenajarea laboratoarelor si atelierelor de mecanica si electrotehnica cuprind si 
dotari didactice care constau in masini de frezat, strunguri, osciloscop, trusa electronistului, trusa 
electrotehnistului, mobilier (mese de lucru si dulapuri metalice), calculatoare, softuri si licente.



Surse de finanţare ale proiectului:

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 3.078.893,50

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent
14.875,00

b. Valoarea eligibilă 3.064.018,50

II Contribuţia proprie, din care : 76.155,36
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

61.280,36

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile, inclusiv TVA aferent 14.875,00

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 3.002.738,14

3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE
Grupul țintă este reprezentat, în primul rând, de elevii Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, 

respectiv 667 elevi înscriși în anul școlar 2018 - 2019. De asemenea, beneficiar al proiectului 
este și corpul profesoral, format din 50 de persoane. Beneficiari indirecți ai proiectului vor fi 
operatorii economici din județ, conform statisticii oficiale a ONRC pentru primul semestru al 
anului 2018, aproximativ 975 de entități juridice. În scopul stabilirii prioritaților de investiții, în 
etapa de elaborarea a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 - 2023 au fost realizate întălniri 
consultative cu operatorii economici relevanți din județ care au subliniat, în mod special, nevoia 
de invesții în învățământul tehnologic pentru a livra forța de muncă calificatp, deficitul de forță
de muncă fiind o reală problemă pentru aceștia.

4. EȘALONAREA ÎN TIMP 
Implementarea proiectului este prevazută pentru  o durata  de 42 de luni. 

5. LEGALITATEA INVESTITIEI
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative:
∑ Scrisoare finalizare etapa de Evaluare Tehnică și Financiară, nr. 6176/13.04.2020, emisa de 

OI – ADR Sud Muntenia);
∑ Prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelului de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.4/4.5/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării 



urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5 
Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul 
Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020;

∑ Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, 
cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Documentul - Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 
Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 
locale;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei;

∑ Prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,

Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, propunem spre dezbatere şi 
aprobare prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Șef Birou I.F.F.E., DIRECTOR D.E.,
Claudia PIRJOLEA Haritina GAFENCU


