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                                                                                                                        Proiect 

                                                                                                                     Nr. 17 din 19.01.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019  privind aprobarea Proiectului „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _______2022, 

 urmare a Referatului  nr. 18182 din 19.10.2021, privind majorarea valorii totale a proiectului 

cu suma de 714.000 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 1287 din 

19.01.2022 referitor la adoptarea proiectului de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 121/25.07.2019,  

privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare,  

Direcției Buget-Finanțe, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Direcţiei Investiţii şi 

Achiziţii Publice, având  nr. 1288 din 19.01.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

 - Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, Axa Prioritară 8: Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 

8.1: Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea 

de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,  Obiectivul Specific 8.1 Creșterea 

accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 

sărace și izolate, Operațiunea A–Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7-regiuni, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), alin. (8) lit. a) și art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 al  Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind proiectul „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati" Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

http://www.cjbotosani.ro/
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2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A, apelul 

de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7-regiuni, după cum urmeaza: 

”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” care va fi în cuantum 

de 3.701.439,38 lei  (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.987.439,38 lei și valoare totală 

neeligibilă 714.000 lei.” 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 121/25.07.2019 privind proiectul „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati" Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A, apelul 

de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7-regiuni, rămân neschimbate . 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoşani 

Nr.___ din ___.01.2022   

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 1287 din 19.01.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea privind aprobarea modificarea Hotărârii nr. 

121/25.07.2019  privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

Consiliul Județean Botoșani a semnat Contractul de finanțare  nr.4948 pentru proiectul cu 

titlul „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de 

Urgență „Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 126319, în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, în data de 29.11.2019. 

Proiectul are în vedere Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în scopul îmbunătățirii calității 

infrastructurii de asistență medicală pediatrică ambulatorie și al asigurării unui acces sporit și egal 

al cetățenilor la servicii de sănătate, cu impact deosebit asupra persoanelor sărace. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Dotarea ambulatoriului cu 620 echipamente medicale performante, dispozitive medicale și 

elemente de mobilier, care vor contribui în mod direct la îmbunătățirea calității și a eficienței 

serviciului medical ambulatoriu, precum și la diversificarea investigațiilor ce pot fi realizate la 

nivelul unității medicale; 

• Beneficiari de infrastructură medicală modernizată și dotată: 42.901; 

• Asigurarea de servicii îmbunătățite și de calitate la servicii medicale de pediatrie în regim 

ambulatoriu pentru un număr de aproximativ 42.901 pacienți; 

• Modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului 

Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 

 

 Valoarea totală a proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare 

Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 126319,  în 

cuantum de 2.987.439,38 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 2.987.439,38 lei și 

valoare totală neeligibilă 0 lei, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

121/25.07.2019. 

 

 Autoritatea Contractantă a lansat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea 

contractului de furnizare, având ca obiect Furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul 



„Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de 

Urgență “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126319, astfel: 

 

 1. Procedura de licitație nr. 1.  

 S-a publicat în SEAP anunțul de participare nr. CN 1023290/04.08.2020, data 

deschiderii ofertelor fiind 04.09.2020. În cadrul procedurii de achiziție publică s-au depus oferte 

doar pentru Loturile 1 (Mobilier, echipamente electronice), Lotul 2 (Echipamente medicale, 

instrumentar medical și echipamente pentru curățenie, inclusiv probe tehnologice, teste și 

instruirea personalului) și Lotul 4 (Echipamente de laborator, inclusiv probe tehnologice, teste 

și instruirea personalului). 

Pentru Lotul nr. 3 (Echipament medical radiologic (inclusiv probe tehnologice, teste și 

instruirea personalului) și pentru Lotul nr. 5 (Jocuri și activități pentru copii și teste psihologice, 

psihometrice pentru copii) nu a fost depusă nici o ofertă.  

 2. Procedura de licitație nr. 2. 

 Procedura de achiziție pentru Furnizare echipamente și dotări a fost reluată prin 

publicarea anunțului nr. CN1027524/ 07.01.2021, cu termen limită de depunere a ofertelor 

08.02.2021. La data limită de depunere a ofertelor s-au primit oferte pentru loturile: Lot 1- 

Mobilier, echipamente electronice și echipamente pentru curățenie; Lot 2- Echipamente 

medicale, instrumentar, Lot 3- Echipamente medicale de radiologie, Lot 5- Echipamente de 

laborator biochimie, Lot 6- Echipamente de laborator (hematologie-imunologie), Lot 7- 

Echipamente de laborator.  

 Pentru Lotul nr. 4 – (Echipamente de imagistică ecografică (inclusiv probe tehnologice, 

teste și instruirea personalului) și Lotul nr. 8 – (Jocuri și activități pentru copii și teste 

psihologice,  psihometrice  pentru copii) nu a fost depusă nici o ofertă, fiind anulate 

administrativ de SEAP.  Conform Raportului procedurii nr. 9453/02.06.2021 întocmit de 

Comisia de evaluare a ofertelor, ofertele depuse pentru loturile 1, 2 și 3 au fost declarate 

neconforme/ inacceptabile. Ofertele depuse pentru loturile 5, 6 și 7 au fost declarate admisibile, 

fiind semnate trei Contracte de furnizare echipamente și dotări în data de 25.06.2021. 

Pentru Lotul 3- Echipamente medicale de radiologie, cuprinzând: Echipament radiologic 

fix și Developeză filme radiologice, cu o valoare estimată de 556.437,50 lei fără TVA (pentru 

întregul Lot), oferta financiară depusă de ofertant pentru Echipamentul radiologic fix a depășit de 

două ori valoarea estimată, respectiv 1.146.800 lei fără TVA,  conform ofertei financiare atașate, 

fiind o diferență majoră între valoarea de 535.037,50 lei fără TVA, estimată la data depunerii 

Cererii de finanțare, respectiv în anul 2018 și prețurile din piața actuală, 2021. 

 3. Procedura de licitație nr. 3. 

  Procedura de achiziție pentru Furnizare echipamente și dotări pentru Loturile 

neadjudecate a fost reluată prin publicarea anunțului nr. CN1032697/ 09.07.2021, cu termen 

limită de depunere a ofertelor 10.08.2021. La data limită de depunere a ofertelor s-au depus 

oferte pentru loturile: 

Lotul 1- (Echipamente electrice și electronice); Lotul 2- (Mobilier și echipamente pentru 

curățenie) și Lotul 3- (Echipamente medicale, instrumentar, inclusiv probe tehnologice, teste și 

instruirea personalului);  iar pentru Lotul 4- (Echipamente medicale de radiologie, inclusiv probe 

tehnologice, teste și instruirea personalului), Lotul 5- (Echipamente de imagistică ecografică, 

inclusiv probe tehnologice, teste și instruirea personalului) și Lotul 6-(Jocuri și activități pentru 

copii și teste psihologice, psihometrice pentru copii),  nu a fost depusă nici o ofertă, fiind anulate 

administrativ de SEAP. 



 

 4. Procedura de licitație nr. 4 

Pentru procedura de licitație deschisă ce urmează a fi reluată pentru a 4-a oară, vă rugăm 

să aprobați majorarea valorii estimate a achiziției, cu suma de 600.000 lei fără TVA, (la care se 

adaugă TVA în valoare de 114.000 lei)  reprezentând cheltuieli neeligibile, pentru Lotul 

Echipamente medicale de radiologie, (inclusiv probe tehnologice, teste și instruirea 

personalului), conform prețurilor actuale și ofertelor atașate. 

Solicitarea are la bază următoarele considerente: 

1) oferta depusă în data de 03.02.2021, cu prețul dublu față de valoarea estimată (1.146.800 

lei fără TVA, față de 535.037,50 lei fără TVA); 

2) lipsa ofertanților la procedurile de achiziție organizate ulterior, pentru furnizarea 

echipamentelor; 

3) conform analizei pieței, oferta pentru Echipamentul radiologic fix este de 1.123.650 lei 

fără TVA (echivalent 227.000 euro). 

4) Referatul aprobat, nr. 18182 din 19.10.2021, privind majorarea valorii totale a 

proiectului cu suma de 714.000 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 

În vederea realizării indicatorului de proiect „1 Unitate medicală construită/reabilitată/ 

modernizată/extinsă/dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)” la Secția 

Exterioară Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, vă rugăm să 

aprobați majorarea valorii totale a proiectului cu suma de 714.000 lei cu TVA, reprezentând 

cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din bugetul propriu al Județului Botoșani, conform art.4 

din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019.  

Urmare a celor prezentate, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019 se 

modifică în sensul actualizării valorii totale a proiectului Dotarea Ambulatoriului din Cadrul 

Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 

126319, care va fi în cuantum de 3.701.439,38 lei, din care valoare totală eligibilă 2.987.439,38 

lei și valoare totală neeligibilă 714.000 lei. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și 

oportunitatea adoptării actului administrativ propus. Prin urmare, supun atenţiei dumneavoastră 

proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.   

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE,                                              DIRECŢIA BUGET- FINANŢE, 

           DIRECŢIA JURIDICĂ,                                                                                 DIRECŢIA INVESTIŢII,                                                     

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,                                                     ŞI ACHIZIŢII PUBLICE        
                                                                              

Nr. 1288 din 19.01.2022   

Avizat, 

Administrator public al Județului                                                                             

                             Cristian NISTOR 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Consiliul Județean Botoșani a semnat Contractul de finanțare  nr.4948 pentru proiectul cu 

titlul „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de 

Urgență „Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 126319, în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, în data de 29.11.2019. 

Proiectul are în vedere Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în scopul îmbunătățirii calității infrastructurii 

de asistență medicală pediatrică ambulatorie și al asigurării unui acces sporit și egal al cetățenilor la 

servicii de sănătate, cu impact deosebit asupra persoanelor sărace.    

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Dotarea ambulatoriului cu 620 echipamente medicale performante, dispozitive medicale și 

elemente de mobilier, care vor contribui în mod direct la îmbunătățirea calității și a eficienței 

serviciului medical ambulatoriu, precum și la diversificarea investigațiilor ce pot fi realizate la 

nivelul unității medicale; 

• Beneficiari de infrastructură medicală modernizată și dotată: 42.901; 

• Asigurarea de servicii îmbunătățite și de calitate la servicii medicale de pediatrie în regim 

ambulatoriu pentru un număr de aproximativ 42.901 pacienți; 

• Modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului 

Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 

 

 Valoarea totală a proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare 

Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 126319,  în cuantum 

de 2.987.439,38 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 2.987.439,38 lei și valoare totală 

neeligibilă 0 lei, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019. 

 

 Autoritatea Contractantă a lansat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului 

de furnizare, având ca obiect Furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul „Dotarea 

Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

“Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126319, astfel: 

 

 1. Procedura de licitație nr. 1.  

 S-a publicat în SEAP anunțul de participare nr. CN 1023290/04.08.2020, data deschiderii 

ofertelor fiind 04.09.2020. În cadrul procedurii de achiziție publică s-au depus oferte doar pentru 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
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Loturile 1 (Mobilier, echipamente electronice), Lotul 2 (Echipamente medicale, instrumentar 

medical și echipamente pentru curățenie, inclusiv probe tehnologice, teste și instruirea personalului) 

și Lotul 4 (Echipamente de laborator, inclusiv probe tehnologice, teste și instruirea personalului). 

Pentru Lotul nr. 3 (Echipament medical radiologic (inclusiv probe tehnologice, teste și 

instruirea personalului) și pentru Lotul nr. 5 (Jocuri și activități pentru copii și teste psihologice, 

psihometrice pentru copii) nu a fost depusă nici o ofertă.  

 2. Procedura de licitație nr. 2. 

 Procedura de achiziție pentru Furnizare echipamente și dotări a fost reluată prin publicarea 

anunțului nr. CN1027524/ 07.01.2021, cu termen limită de depunere a ofertelor 08.02.2021. La 

data limită de depunere a ofertelor s-au primit oferte pentru loturile: Lot 1- Mobilier, echipamente 

electronice și echipamente pentru curățenie; Lot 2- Echipamente medicale, instrumentar, Lot 3- 

Echipamente medicale de radiologie, Lot 5- Echipamente de laborator biochimie, Lot 6- 

Echipamente de laborator (hematologie-imunologie), Lot 7- Echipamente de laborator.  

 Pentru Lotul nr. 4 – (Echipamente de imagistică ecografică (inclusiv probe tehnologice, teste 

și instruirea personalului) și Lotul nr. 8 – (Jocuri și activități pentru copii și teste psihologice,  

psihometrice  pentru copii) nu a fost depusă nici o ofertă, fiind anulate administrativ de SEAP. 

 Conform Raportului procedurii nr. 9453/02.06.2021 întocmit de Comisia de evaluare a 

ofertelor, ofertele depuse pentru loturile 1, 2 și 3 au fost declarate neconforme/ inacceptabile. 

Ofertele depuse pentru loturile 5, 6 și 7 au fost declarate admisibile, fiind semnate trei Contracte 

de furnizare echipamente și dotări în data de 25.06.2021. 

Pentru Lotul 3- Echipamente medicale de radiologie, cuprinzând: Echipament radiologic fix 

și Developeză filme radiologice, cu o valoare estimată de 556.437,50 lei fără TVA (pentru întregul 

Lot), oferta financiară depusă de ofertant pentru Echipamentul radiologic fix a depășit de două ori 

valoarea estimată, respectiv 1.146.800 lei fără TVA,  conform ofertei financiare atașate, fiind o 

diferență majoră între valoarea de 535.037,50 lei fără TVA, estimată la data depunerii Cererii de 

finanțare, respectiv în anul 2018 și prețurile din piața actuală, 2021. 

 3. Procedura de licitație nr. 3. 

  Procedura de achiziție pentru Furnizare echipamente și dotări pentru Loturile neadjudecate 

a fost reluată prin publicarea anunțului nr. CN1032697/ 09.07.2021, cu termen limită de 

depunere a ofertelor 10.08.2021. La data limită de depunere a ofertelor s-au depus oferte pentru 

loturile: 

Lotul 1- (Echipamente electrice și electronice); Lotul 2- (Mobilier și echipamente pentru curățenie) 

și Lotul 3- (Echipamente medicale, instrumentar, inclusiv probe tehnologice, teste și instruirea 

personalului);  iar pentru Lotul 4- (Echipamente medicale de radiologie, inclusiv probe tehnologice, 

teste și instruirea personalului), Lotul 5- (Echipamente de imagistică ecografică, inclusiv probe 

tehnologice, teste și instruirea personalului) și Lotul 6-(Jocuri și activități pentru copii și teste 

psihologice, psihometrice pentru copii),  nu a fost depusă nici o ofertă, fiind anulate administrativ 

de SEAP. 

 

 4. Procedura de licitație nr. 4 

Pentru procedura de licitație deschisă ce urmează a fi reluată pentru a 4-a oară, vă rugăm 

să aprobați majorarea valorii estimate a achiziției, cu suma de 600.000 lei fără TVA, (la care se adaugă 

TVA în valoare de 114.000 lei)  reprezentând cheltuieli neeligibile, pentru Lotul Echipamente 

medicale de radiologie, (inclusiv probe tehnologice, teste și instruirea personalului), conform 

prețurilor actuale și ofertelor atașate. 
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Solicitarea are la bază următoarele considerente: 

1) oferta depusă în data de 03.02.2021, cu prețul dublu față de valoarea estimată (1.146.800 

lei fără TVA, față de 535.037,50 lei fără TVA); 

2) lipsa ofertanților la procedurile de achiziție organizate ulterior, pentru furnizarea 

echipamentelor; 

3) conform analizei pieței, oferta pentru Echipamentul radiologic fix este de 1.123.650 lei fără 

TVA (echivalent 227.000 euro). 

4) Referatul aprobat, nr. 18182 din 19.10.2021, privind majorarea valorii totale a proiectului 

cu suma de 714.000 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 

În vederea realizării indicatorului de proiect „1 Unitate medicală construită/reabilitată/ 

modernizată/extinsă/dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)” la Secția 

Exterioară Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, vă rugăm să aprobați 

majorarea valorii totale a proiectului cu suma de 714.000 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli 

neeligibile, care vor fi suportate din bugetul propriu al Județului Botoșani, conform art.4 din 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019.  

Urmare a celor prezentate, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019 se 

modifică în sensul actualizării valorii totale a proiectului Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 126319, 

care va fi în cuantum de 3.701.439,38 lei, din care valoare totală eligibilă 2.987.439,38 lei și valoare 

totală neeligibilă 714.000 lei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în 

forma prezentată. 

  

 

Direcţia Dezvoltare şi Promovare                                                         Direcţia Buget- Finanţe 

         Director executiv,                                                                                 Director executiv, 

         Otilia  MORUZ                                                                                           Magda DIDII 
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