
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea
proiectantului pentru obiectivul de investitii

“Consolidarea, modernizarea si restaurarea Imobilului
Teatrul de vara

NICOLAE BALCESCU”
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR1 S.A 
Cod de identificare fiscala: 40311936; Adresa: Strada: Demetriade Aristide, actor, nr. 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod  postal:  010147;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  ANCA-MIHAELA  MOISE;  Telefon:  +40  739099720;  Fax:  -E-mail:
companiainvestitiisector1@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.cids.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117863
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Consolidarea, modernizarea si
restaurarea Imobilului Teatrul de vara
NICOLAE BALCESCU”
Numar referinta: 40311936/449/2021

 
II.1.2) Cod CPV principal
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii diverse

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Elaborarea  fazei de proiectare (Avize si Documentatia tehnica in vederea obtinerii lor inclusiv D.A.T.C)+AC+Proiect
Tehnic+Detalii de execuţie + Certificare Performanta Energetica si Audit Energetic) şi a asistentei tehnice din partea proiectantului,
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, conform HOTĂRÂRE nr. 907 din
29  noiembrie  2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico  –  economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
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general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii pentru “Consolidarea, modernizarea si restaurarea Imobilului TEATRUL
DE VARA NICOLAE BALCESCU”

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 667829,74; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71311100-2 Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Bucuresti, Sector 1Bucuresti, Sector 1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Elaborarea  fazei de proiectare (Avize si Documentatia tehnica in vederea obtinerii lor inclusiv D.A.T.C)+AC+Proiect Tehnic+Detalii
de execuţie + Certificare Performanta Energetica si  Audit Energetic)  şi  a asistentei tehnice din partea proiectantului,  pentru
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, conform HOTĂRÂRE nr. 907 din 29
noiembrie  2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico  –  economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii pentru “Consolidarea, modernizarea si restaurarea Imobilului TEATRUL
DE VARA NICOLAE BALCESCU”

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 70%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experienta profesionala a personalului
Descriere: 1. Coordonator colectiv proiectare – punctaj maxim 7,5 puncte
2. Expert/specialist proiectant structura de rezistenta a constructiilor, respectiv clädirilor si lucrärilor de constructii Civile – punctaj
maxim 7,5 puncte
3. Arhitect - arhitect atestat de Ordinul arhitectilor si cu drept de semnatura – punctaj maxim  7,5 puncte
4. Inginer proiectant - instalatii termice, sanitare, ventilatie/climatizare, electrice, gaze naturale - punctaj maxim 7,5 puncte
Pondere: 30%
Algoritm de calcul: Participarea la executarea contractului a unui:
- Coordonator colectiv proiectare – maxim 7,5 puncte,
-Expert/specialist proiectant structura de rezistenta a constructiilor, respectiv clädirilor si lucrärilor de constructii Civile - maxim 7,5
puncte,
- arhitect - maxim 7,5 puncte
- inginer proiectant -maxim 7,5 puncte,
dupa cum urmeaza:
a) Participarea in 2-4 proiecte in care a ocupat aceeasi pozitie/ indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in prezentul contract, 2 puncte.
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b) Participarea in 5-7 proiecte in care a ocupat aceeasi pozitie/ indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in prezentul contract, 4 puncte.
c) Participarea in peste 7 proiecte in care a ocupat aceeasi pozitie/indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeazasa le
indeplineasca in prezentul contract, 7,5 puncte.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.
Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice si ale art. 27 din ANexa la HG 395/2016.

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In acest sens, operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul),
vor depune o declaratie privind conflictul de interese.
Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.
164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative:
1. Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării certificatului constatator. Certificat fiscal cu privire la impozite si
taxe eliberat de autoritatea fiscala competenta pentru sediul social, sediile secundare, precum si pentru punctele de lucru  pentru
care exista obligatii de plata  a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, din care sa rezulte ca operatorul economic
nu are datorii scadente la bugetul de stat la momentul prezentarii certificatului fiscal. In cazul in care unul sau mai multe puncte de
lucru ale ofertantul nu se incadreaza in situatia de a fi platitoare de taxe si impozite locale, se va prezenta o declaratie pe propria
raspundere.
2. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin
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(2), art.167 alin (2), art 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
3. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
4. Alte documente edificatoare.
Pentru persoane juridice straine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare,
alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor traduse de un traducator autorizat,
limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe
proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Operatorii economici, tertii sustinatori (daca este cazul) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile
legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de
anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Document justificativ: Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini document echivalent emis
in tara de rezidenta, insotit de traducere autorizata in limba romana.
Documentul justificativ se va depune si de tertii sustinatori, daca este cazul.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi /
tertii sustinatori (daca este cazul), la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, însoţit de traducerea autorizată a acestora
în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care să cuprindă informaţii reale/actuale la momentul prezentării
lor.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind ,,media cifrei de afaceri” pentru ultimele 3 (trei) exercitii financiare disponibile.
Se solicita ca ofertantul sa fi avut media cifrei de afaceri de cel putin 667.829,74 lei.
Data  de referinta  pentru  care  se  determina cifra  de afaceri  precum si  data  de echivalenta  a  Ron/alta  valuta  la  cursul  BNR
http://www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat. - Completarea DUAE – Prezentarea doar la solicitarea AC la finalizarea
evaluarii  ofertelor numai de ofertantul clasat pe primul loc: documentele care vor fi  solicitate operatorilor economici pentru
demonstrarea cifrei de afaceri: bilanturi / rapoarte audit / ORICE alt document din care sa reiasa Cifra de afaceri;
Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori
si subcontractanti.
În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor
include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara în executarea viitorului
contract.
In situatia sustinerii capacitatii economice si financiare a operatorului economic, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care
se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a
accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele
ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii  sustinatori vor asigura îndeplinirea
angajamentului.
Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod
solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  achizitie  publica.  Raspunderea  solidara  a  tertului/tertilor
sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii  de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament. Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea
unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantii vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea unei liste a serviciilor de proiectare
similare cu cele care fac parte din obiectul contractului (servicii de proiectare lucrari din domeniul constructiilor civile sau servicii de
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proiectare similare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitii), realizate in cursul
unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, raportata la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unui contract sau a
maxim 3 contracte, in valoare de cel putin 667.829,74 lei.
Se va prezenta lista principalelor lucrari realizate în ultimii 3 ani calculati retroactiv de  la data limita de depunere a ofertelor.
In  cazul  decalarii  termenului  de  depunere  a  ofertelor,   perioada  pentru  care  se  solicita  experienta  similara  se  va  extinde
corespunzator. - Completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu
nivelul  lor  de  experienta,  prin  raportare  la  contractele  executate  in  trecut,  corespunzator  cerintelor  autoritatii
contractante.Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- copii ale
unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari;   - procese-verbale de
receptie;  -  certificari  de  buna  executie;-  certificate  constatatoare;-  documente  justificative  ale  tertului  sustinator/tertilor
sustinatori.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu
privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in
trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Se va  solicita  tuturor  ofertantilor,  ca  odata  cu depunerea DUAE sa  prezinte  angajamentul  tertului  sustinator  (impreuna cu
documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz.În cazul depunerii unei oferte
comune (asociere), fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la
modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara în executarea viitorului contract. Documentele justificative
vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic
care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Indeplinirea
criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publica.In cazul in care ofertantul este reprezentat de un grup de operatori econimici in vederea depunerii unei oferte comune,
acestia vor lua forma juridica de Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Informatii privind partea
din  contract  pe care  operatorul  economic  are,  eventual,  intentia  sa  o  subcontracteze,Ofertantul  are  obligatia  de a  preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.In cazul in
care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta
cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre
fiecare dintre acestia.Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu DUAE.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 18.05.2021 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 18.09.2021
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.05.2021; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
-
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VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2021
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