FORMULARE

In cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de consultanta in elaborarea cererii de
finantare si a planului de afaceri in scopul atragerii unei finantari europene nerambursabile prin POR
2014-2020, AP 2 - Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijloci, PI 2.2 – Sprijinirea
crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Achizitorul: SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL
Adresa: Municipiul IASI, B-dul Independentei nr.33, judetul Iasi
Nr. Ordine ORC: J22/857/1997
Cod fiscal: 9550768
Detalii de contact: tel. 0232 20 61 80 M: 0752 245226 Fax: 0232 20 61 81
Email: office@laboratorpraxis.ro
Persoana de contact: Corneliu Tufescu
Telefon 0756 049 234

e-mail: licitatii@laboratorpraxis.ro

Formular 1
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 13, 14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul(a), ....................., în calitate de ....................................., referitor la procedura
........................................, declar pe propria raspunde, sub sanctiunea falsului în declaratii, asa cum
este acesta │prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si
completarile ulterioare, ca nu ma încadrez în ipotezele descrise la art. ..... din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Subsemnatul(a), ........................, declar ca voi informa imediat ...................... daca vor
interveni modificari în prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si
înteleg ca ............................ are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiei,
orice informatii suplimentare.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu │realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Nume

Operator economic,
......................................
(semnatura autorizata)

Functie in cadrul companiei

Functie in cadrul comisiei de
evaluare
Presedinte
Membru
Membru

Data completarii
.............................

Formular 2
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr.
Obiectul
Denumirea/numele
Calitatea
Pretul
Pretul
Pretul
Procent
Perioada
crt contractului
Beneficiarului/
prestatorului* Contractului Contractului
total al
indeplinit de derulare a
Clientului
lei fara TVA
euro fara
contractului
de
contractului**
Adresa
TVA
prestator
%
1
3
4
5
6
8
1
2
....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

Data completarii ...............

* Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);
contractant asociat; subcontractant.
** Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului

Formular 3
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Lista expertilor propusi
Numele si
prenume

Operator economic,
...............
......................
(semnatura autorizata)

Pozitia

Varsta

Nivelul
Educational

Pregatire
profesionala

Data completarii

Formular4
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL
Adresa: …………………………………………..

Ca urmare a invitatiei de participare din data de ………….. privind aplicarea procedurii competitive
conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea
Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, pentru atribuirea serviciilor de
consultanta in elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri in scopul atragerii unei
finantari europene nerambursabile prin POR 2014-2020, AP 2 - Îmbunatatirea competitivitatii
întreprinderilor mici si mijloci, PI 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de
productie si dezvoltarea serviciilor, noi ...................................................................... va transmitem
(denumirea/numele ofertantului)
alaturat urmatoarele:
1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continând, in original
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Cu stima,
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

Data completarii ...............

Formular 5
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa.............…………………… (denumirea, numele operatorului economic) cu sediul in
……………………………………… , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr ……………………….., atribut
fiscal ….................imputernicim prin prezenta pe ……………...........................................................,
domiciliat in ……........... , identificat cu BI/CI,seria ............nr......….eliberat de ………………., avand
functia de ……………………................ sa ne reprezinte in scopul atribuirii contractului de
lucrari:.......................................................................................................................................................
..................................................................……………………………………..
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
a) Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu
participarea la procedura;
b) Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii;
c) Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii;
d) Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura;
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Data,

Denumirea mandantului
Reprezentata legal prin:

Formular 6
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ........................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse
in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma
de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia
serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si
in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si
cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi
si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
I_I depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
I_I nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data .../.../...
. ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru
si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

CONTRACT DE SERVICII

1.Partile
1.1. S.C. INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS S.R.L. cu sediul social în Iasi, B-dul Independentei nr.33,
judetul Iasi, Judet Iasi, numar de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J22/857/1997, cod
fiscal RO9550758, cont RO19BACX000000083495900, deschis la UNICREDIT BANK, reprezentata prin
Cristina Hristodorescu, cu functia de administrator, în calitate de beneficiar, pe de alta parte,
si
1.2. S.C. ……………………. S.R.L. cu sediul în ……………………., tel: ……………………….., fax ………………………..,
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………… sub nr. …………………………., Cod Unic de
Înregistrare ……………………, având contul nr. ……………………………………………….. deschis la
………………………….., reprezentata prin ………………………., doamna ……………………………, în calitate de
prestator, pe de alta parte.
2. Obiectul principal al contractului
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de …………………………., ulterior obtinerii finantarii, iar
Beneficiarul se obliga sa asigure plata prompta a serviciilor efectuate.
2.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
3. Pretul contractului
3.1. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar este de
……………….. euro la care se adauga TVA-ul în valoare de ………………….. plata urmând a se realiza dupa
cum urmeaza:
a. transa 1 în valoare de 10% din valoarea contractului, în termen de maxim 5 zile de la semnarea
contractului de consultanta;
b. transa 2 în valoare de 15% din valoarea contractului, în termen de 5 zile de la înregistrarea
proiectului la autoritatea contractanta;
c. transa 3 în valoare de 75% din valoarea contractului, în termen de 30 zile de la primirea scrisorii de
înstiintare cu privire la selectarea spre finantare a proiectului.
3.2. Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA.
3.3. Pentru preturile exprimate in Euro, facturarea se face in LEI la cursul oficial al BNR din ziua
facturarii.
4. Durata contractului
4.1. Prezentul contract începe sa produca efecte începând cu data semnarii de catre ambele parti.
4.2. Durata contractului este de 90 de zile calendaristice pentru elaborarea cererii de finantare si a
planului de afaceri la care se adauga termenele de plata.
4.3. Prezentul contract înceteaza sa produca efecte în momentul îndeplinirii obligatiilor contractuale
de catre ambele parti.
5. Obligatiile principale ale Prestatorului

5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate în
oferta, anexa la prezentul contract. Prestatorul va asigura resursele umane, materialele,
echipamentele si orice alte asemenea în vederea realizarii obiectului contractului.
…………………………
5.4. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract în termen de 90
zile calendaristice de la data la care pune la dispozitia prestatorului, conform deadline-urilor stabilite
de catre acesta prin solicitarile adresate în adrese/mail-uri, toate informatiile, datele si documentele
necesare pentru elaborarea proiectului si întocmirea dosarului cu documentele anexa ale Cererii de
finantare. În situatia în care beneficiarul furnizeaza cu întârziere informatiile, datele si documente
solicitate termenul de prestare se prelungeste în mod corespunzator.
5.5. Prestatorul se obliga sa aduca la cunostinta beneficiarului toate costurilor directe si indirecte
necesare realizarii obiectului contractului într-un termen rezonabil.
5.6. Prestatorul se obliga sa depuna toata diligenta în vederea realizarii obiectului contractului si sa
faca toate demersurile necesare în vederea obtinerii finantarii.
5.7. În calitate de prestator de servicii, Prestatorul nu raspunde de faptele tertilor si nu poate
garanta deciziile acestora.
6. Obligatiile principale ale Beneficiarului
6.1. Beneficiarul se obliga sa nominalizeze echipe de lucru care vor colabora cu echipa Prestatorului
în vederea realizarii obiectului contractului si sa asigure prezenta si disponibilitatea în cadrul
sedintelor de lucru a persoanelor nominalizate.
6.2. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate documentele, informatiile si
datele necesare în vederea realizarii obiectului contractului, în termen de maxim 3 zile de la primirea
unei solicitari în acest sens. Întârzierea de catre beneficiar în furnizarea informatiilor solicitate de
prestator, atrage dupa sine amânarea termenului final stabilit. Aceste documente vor fi returnate
Beneficiarului la sfârsitul perioadei de executie a contractului. In situatia in care sunt solicitate
documente care necesita un termen legal de eliberare, beneficiarul va notifica acest termen
prestatorului;
6.3. Beneficiarul este unic responsabil în ceea ce priveste obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare in scopul depunerii proiectului, precum si a altor documente necesare in
acest scop, emise de autoritati publice locale/generale, etc; Termenul de predare a acestor
documente spre verificare catre prestator va fi de maxim 5 zile lucratoare inainte de data stabilita
pentru depunerea proiectului, in caz contrar beneficiarul asumandu-si pe propria raspundere
eventualele erori/neconcordante semnalate in documente, precum si consecintele acestora.
6.4. Beneficiarul îsi asuma, pe propria raspundere, corectitudinea informatiilor si documentelor
furnizate prestatorului în vederea realizarii dosarului cererii de finantare.
6.5. Beneficiarul se obliga sa verifice periodic toate sursele de comunicare prezentate în proiect
(mail, fax, etc.) si sa transmita în maxim 1 zi lucratoare catre prestator eventualele adrese de
informare/solicitare de informatii primite de la finantator dupa depunerea cererii de finantare.
6.7. În ziua înregistrarii on-line a proiectului clientul va pune la dispozitia prestatorului un post de
lucru compus dintr-un calculator cu conexiune rapida la internet ce va fi utilizat în scopul efectuarii
operatiunilor de înregistrare on-line a dosarului cererii de finantare.
6.8. Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate si sa plateasca pretul catre prestator
conform art. 3.

6.9. Beneficiarul se va ocupa de procurarea ofertelor de pret pentru echipamente si servicii necesare
elaborarii bugetului proiectului (certificare sisteme de management, certificare de produs,
participare la targuri si expozitii) precum si devizul general si devizele pe obiecte aferente lucrarilor.
6.10. Beneficiarul se va ocupa de obtinerea si pregatirea tuturor documentelor insotitoare, anexate
cererii de finantare.
6.11. Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Beneficiarul
onoreaza factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
7.
Caracterul confidential al contractului
7.1.
O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti sa faca cunoscut
contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara celor implicate în îndeplinirea
contractului; sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.
7.2.
Toate materialele, informatiile, cercetarea si orice alte documente primite de catre prestator
în vederea realizarii obiectului contractului apartin societatii. Prestatorul este de acord sa returneze
toate materialele lucrate sau de care s-a luat cunostinta în realizarea activitatii sale în format listat
sau pe suport electronic, beneficiarului la finalizarea contractului.
7.3.
O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca: informatia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost
primita de la cealalta parte contractanta; informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul
scris al celeilalte parti contractante; partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvaluie
informatia.
8.
Încetarea contractului
8.1. Prezentul contract înceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, în cazul în care una dintre parti:
8.1.1. nu îsi exercita una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. 5, 6 din prezentul contract;
8.1.2. îsi încalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de
catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului
contract.
8.1.3. în termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori îsi executa în mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
8.1.4 conform art.4 pct.4.2 prin îndeplinirea obligatiilor asumate de ambele parti.
8.2. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 10 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca efectele.
9.
Forta majora
9.1.
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea în mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care îi revine în baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a
fost cauzata de forta majora, asa cum este ea definita de lege.
9.2.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 48 ore
de la încetarea evenimentului respectiv, producerea acestuia si sa ia toate masurile posibile în
vederea limitarii consecintelor evenimentului.

9.3.
Daca în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
poata pretinde daune-interese.
10.
Notificari
10.1. În acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut în partea introductiva
a prezentului contract.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Notificarile verbale nu se iau în considerare de catre nici una dintre parti daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la punctele precedente.
11.
Litigii
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
catre reprezentantii lor, prin conciliere directa.
11.2. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partial se vor adresa
instantelor judecatoresti competente din Iasi.
12. Raspunderea contractuala
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
suma echivalenta cu 0,01% din valoarea contractului, pe fiecare zi de întârziere.
12.2. În cazul în care beneficiarul, din vina sa exclusiva nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract sau nu onoreaza facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 0,01% din valoara
contractului, pe fiecare zi de întârziere.
12.3. În cazul în care, din motive imputabile Prestatorului, Proiectul nu respecta Ghidul
Solicitantului si este respins în etapa de verificare formala sau în cea de verificare a
eligibilitatii solicitantului si a proiectului (motivele de respingere fiind evidentiate în cadrul scrisorilor
trimise Beneficiarului de catre AM POR privind rezultatul verificarii formale si a eligibilitatii),
Prestatorul va redepunerea proiectul la urmatoarea sesiune fara costuri suplimentare si va returna
contravaloarea transei 2;
12.4. Returnarea integrala catre Beneficiar a transei 1 platita Prestatorului, nu este acceptata sub
nici un motiv, având în vedere complexitatea activitatii de prestatora si cantitatea semnificativa de
resurse materiale si umane angrenate în procesul de executare a unui asemenea contract.
12.5. În cazul în care din motive neimputabile Prestatorului si mai ales ca urmare a neîndeplinirii la
termen de catre Beneficiar si de catre colaboratorii acestuia a obligatiilor contractuale, Proiectul nu
va fi depus înainte de termenul limita mentionat în Apelul de selectie, Beneficiarul va datora
Prestatorului, de plin drept si fara îndeplinirea vreunei formalitati, în afara sumelor deja facturate, o
indemnitate egala cu valoarea transei 2 din Contract, prevazuta la art. 3.1 , lit. b din Contract.

12.6. În cazul în care sesiunea de depunere a proiectelor se închide înainte de termenul limita indicat
în anuntul sesiunii de depunere a proiectelor din cauza epuizarii fondurilor, sumele achitate cu titlul
de transa 1 nu se ramburseaza.
12.7. În cazul în care semnarea contractului de finantare nu se realizeaza, din culpa beneficiarului
prin nerespectarea conditiilor de grant, nerespectarii solicitarilor Autoritatii Contractante, renuntarii
la proiectul de investitiei, Beneficiarul va datora Prestatorului, de plin drept si fara îndeplinirea
vreunei formalitati, în afara sumelor deja facturate, si o indemnitate egala cu valoarea transei 3 din
Contract, prevazuta la art. 3.1 lit. c din Contract.
12.8. Beneficiarul îsi rezerva dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinita pâna la denuntarea unilaterala a contractului.
13.
Clauze finale
13.1. Modificarea sau completarea prezentului contract se face doar prin act aditional încheiat
între partile contractante.
13.2. Nici una dintre parti nu poate transmite unui tert drepturile sau obligatiile asumate prin
prezentul contract fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.
13.3. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere dintre acestea
anterioara încheierii lui.
Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, unul pentru fiecare parte,
astazi, ………………………….

Achizitor,
.........................
(semnatura autorizata)
LS

Prestator,
.......................
(semnatura autorizata)
LS

