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          Ploiesti, 
          Nr. 14147/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 17.09.2019 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
13.08.2019 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în data de 
13 august, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Informare cu privire la stadiul implementării Proiectului “Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor” în județul Prahova. 
A prezentat: Domnul Mircea Ioniță - Reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. 
Inițiatorul temei: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn - Reprezentantul UGIR - Filiala Prahova. 

La începutul şedinţei, doamna Ioana Mădălina Lupea, Prefectul județului Prahova, a supus la 
vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.  

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: doamna Teodora Marin – City Manager - 

Primăria municipiului Ploiești; doamna Gabriela Munteanu – Comisar șef al Gărzii Naționale de 
Mediu – Comisariatul Județean Prahova, reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa, 
C.S.D.R. și C.S.N. Meridian, reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova, CNIPMMR și 
CONPIROM, invitați cu statut permanent (Sindicatul Solidaritatea Sanitară, Uniunea Asociațiilor de 
Proprietari Prahova și A.P. Centrul de Mediere Ploiești), ai instituţiilor deconcentrate, ai 
administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul 
judeţului Prahova.  

Doamna Prefect a deschis ședința cu invitația adresată domnului Mircea Ioniță de a 
prezenta tema aflată pe ordinea de zi. 

Astfel, a fost prezentată informarea cu privire la stadiul implementării Proiectului “Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor” în județul Prahova și anume: 
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova"- SMID- a fost 
implementat în Judeţul Prahova, iar obiectivele de investiţii au fost realizate pe raza teritoriilor 
administrative ale municipiului Ploieşti şi ale oraşelor Boldeşti Scăeni, Urlaţi şi Buşteni. 
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova" a fost promovat şi 
aprobat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu - Axa prioritară 2 -
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate" - Contract de finanţare nr. 139638/18.02.2013. 
Beneticiarii principali ai proiectului sunt locuitorii judeţului Prahova, aria de implementare a 
Proiectului. 
Dintre principalele rezultate pozitive, obţinute ca urmare a implementării proiectului, putem aminti: 

 Furnizarea de servicii de salubritate la standarde europene; 
 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate în depozitele de deşeuri din judeţul Prahova; 
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 Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate în judeţul Prahova; 
 Stabilirea în judeţul Prahova de structuri eficiente de gestionare a deşeurilor; 
 Economisirea de resurse, ca urmare a recuperării materialelor reciclabile şi producerea de 

compost, precum şi reducerea cantităţii totale de deşeuri ce urmează a fi depozitată la final, 
cu impact asupra extinderii duratei de funcţionare a depozitelor de deşeuri; 

 Reducerea impactului vizual negativ, a mirosurilor neplăcute şi a riscurilor directe pentru 
sănătate, ca urmare a eliminării depozitelor de deşeuri neconforme; 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
 Creşterea conştientizării opiniei publice cu privire la necesitatea colectării selective a 

deşeurilor; 
 Creşterea numărului de locuri de muncă, cu impact asupra diminuării şomajului. 

Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova (SMID) vizează: 
 Colectarea selectivă a deşeurilor;  
 Transferul deşeurilor;  
 Sortarea deşeurilor reciclabile (facilităţi de recuperare materiale şi reciclare); 
 Tratarea deşeurilor biodegradabile (tratare mecano-biologică TMB); 
 Eliminarea deşeurilor în depozitul de deşeuri conform; Reabilitarea depozitelor de deşeuri 

urbane neconforme existente. 
Principalele deficienţe ale sistemului de colectare şi transport care au determinat iniţierea 
Proiectului, au fost: 

 Rata scăzută de colectare selectivă. Aceasta se realiza la scară foarte mică, doar în unele 
oraşe şi comune fiind implementată colectarea selectivă; 

 Echipamentele utilizate pentru serviciile de salubritate insuficiente/învechite pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor în întregul judeţ; 

 Colectarea deşeurilor se realiza de către operatorii dc salubritate în mediul urban şi rural 
direct de la locuitori sau agenţii economici, cu o frecvenţă de 1-3 ori pe săptămână pentru 
mediul urban şi 1 dată/săptamână pentru mediul rural, apoi deşeurile erau colectate şi 
transportate la depozitele conforme; 

 Lipsa tratării deşeurilor biodegradabile în vederea atingerii ţintelor conform prevederilor 
legale; 

 Nivelul scăzut dc reciclare şi recuperare a deşeurilor din ambalaje; 
 Existenţa depozitului neconform de la Ploieşti, cu impact negativ asupra mediului; 
 Nivel scăzut de conştientizare a populaţiei privind managementul adecvat al deşeurilor, la 

nivelul judeţului; 
 Lipsa unei abordări unitare în ceea ce priveşte derularea unui serviciu de salubrizare viabil, 

care să răspundă cerinţelor legale în vigoare şi nevoilor cetăţenilor, cu respectarea limitelor 
de suportabilitate. 

În cadrul Studiului de Fezabilitate privind „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în 
judeţul Prahova" aprobat în anul 2012, au fost identificate investiţiile necesar a se realiza în Judeţul 
Prahova astfel încât să fie atinse toate obiectivele şi ţintele legislative existente la momentul 
elaborării. 

Sistemul actual dc gestiune al deşeurilor dezvoltat prin Proiect, include servicii de colectare, 
transport, transfer, sortare, tratare şi depozitare finală a deşeurilor colectate atât de la populaţie cât 
şi de la agenţii economici. 
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Prin proiect, sistemul de colectare a fost organizat prin stabilirea unor fluxuri optime de la 
producere la eliminare şi de asemenea, îmbunătăţit cu 2 staţii de transfer situate în oraşele Urlaţi şi 
Buşteni şi cu o Staţie de sortare a deşeurilor în oraşul Boldeşti Scăcni şi o Staţie dc tratare mecano-
biologică în municipiul Ploieşti. Sistemul de colectare a deşeurilor în judeţul Prahova este asigurat 
de operatori de salubritate, privaţi şi publici. 

Tot prin proiect au fost achiziţionate echipamente pentru colectare selectivă a deşeurilor, astfel 
încât să se poată colecta separat, mai eficient, în toate localităţile judeţului. 

De asemenea în mediul rural a fost încurajată compostarea individuală în gospodării fiind 
achiziţionate echipamente pentru compostare pentru cca.30% din populaţie. 

Pentru eficientizarea colectării şi operării infrastructurii create prin SMID, s-au stabilit, la nivelul 
judeţului, 7 zone de colectare şi transport, astfel: 

 Zona 1-Buşteni, este constituită din oraşele staţiuni din zona Valea Prahovei. Include oraşele 
Sinaia, Buşteni şi Azuga. Este deservită de Staţia de transfer Buşteni, investiţie realizată prin 
proiectul SMID; 

 Zona 2-Boldeşti Scăeni, include municipiul Ploieşti, oraşele - Băicoi, Boldeşti-Scăeni, Plopeni 
şi Slănic - şi 30 de comune; în cadrul acestei zone se află Staţia de Sortare Boldeşti Scăeni, 
investiţie realizată prin proiectul SMID şi Depozitul de deşeuri conform Boldeşti -Scăeni; 

 Zona 3-Drăgăneşti, este zona exclusiv rurală (9 comune), şi este deservită de investiţiile 
existente Staţia de sortare şi transfer Drăgăneşti şi Staţia de compostare Balta Doamnei, 
realizate prin proiectele cu finanţare PHARE CES 2004-2005 „înfiinţare sistem de colectare, 
selectare şi transfer de deşeuri menajere în comunele Drăgăneşti, Gherghiţa şi Dumbrava, 
judeţul Prahova", respectiv PHARE CES 2006 „înfiinţarea unei staţii de obţinere a 
compostului din deşeuri biodegradabile în comuna Balta Doamnei". Staţia de sortare şi 
transfer Drăgăneşti a beneficiat de dotări suplimentare prin proiectul SMID; 

 Zona 4-Urlaţi, include oraşul Urlaţi şi 17 comune; Este deservită de Staţia de transfer Urlaţi, 
realizată prin proiectul SMID; 

 Zona 5-Vălenii de Munte, include oraşul Vălenii de Munte şi 22 de comune; în cadrul zonei 5 
ca investiţii existente sunt Staţia de sortare şi Depozitul de deşeuri conform Vălenii de 
Munte; 

 Zona 6-Valea Doftanei, este zona exclusiv rurală deservită de proiectul „Rampa de transfer 
deşeuri menajere sat Trăisteni, punct Prislop (Valea Doftanei)", finanţat din bugetul local; în 
cadrul acestei zone ca investiţie existentă este staţia de transfer Valea Doftanei, care a 
beneficiat dc dotări suplimentare prin proiectul SMID; 

 Zona 7-Câmpina, include municipiul Câmpina, oraşele Breaza şi Comarnic şi 11 localităţi 
rurale; în cadrul acestei zone se află Staţia de transfer Câmpina, investiţie privată. 

 
Componentele proiectului 
 

Scopul proiectului SMID constă în implementarea unui sistem modern de gestionare a 
deşeurilor, dimensionat după cerinţele judeţului, prin intermediul căruia toate exigenţele naţionale 
şi europene vor fi îndeplinite. 

Prin proiectul SMID s-a realizat:  
 extinderea sistemului de colectare în zona rurală a judeţului Prahova; 
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 implementarea sistemului de colectare selectivă. Amplasarea punctelor de colectare 
selectivă a fost realizată în funcţie de cantităţile de deşeuri generate în localităţi, densitatea 
populaţiei, disponibilitatea populaţiei şi de sprijinul autorităţilor locale privind alocarea 
spaţiilor necesare în acest sens. Astfel, în mediul urban punctele de colectare selectivă sunt 
amplasate pe spaţiile deja existente şi îngrădite de lângă blocuri. Pentru mediul rural, s-au 
utilizat spaţiile amenajate de colectare existente sau au fost create unele noi, astfel încât să 
se respecte arondarea, la un punct de colectare selectivă pentru cea. 250 de persoane, şi 
disponibilitatea spaţiului din domeniul public din apropierea intersecţiilor, instituţiilor publice, 
cu acces uşor; 

 îmbunătăţirea dotării cu echipamente de colectare şi transport; 
 optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor; 
 promovarea şi încurajarea compostării individuale în zona rurală. Pentru gospodăriile din 

mediul rural au fost achiziţionate şi distribuite 64.751 bucăţi recipiente de 280 1. pentru 
compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile; 

 depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitelor conforme. 
 creşterea numărului de echipamente pentru colectare selectivă a deşeurilor (pentru deşeuri 

menajere: 126.420 bucăţi pubele de 120 1. şi 4.099 bucăţi pubele de 240 1.) şi 8.455 
containere de 1,1 mc. pentru colectarea pe cele 4 fracţii: hârtie/carton, metal, plastic, sticlă; 

 investiţii în echipamente de transport a deşeurilor de la generatori la staţiile de 
transfer/sortare şi depozite, precum şi de la staţiile de sortare la depozitele de deşeuri 
conforme. 

Investiţiile realizate prin proiect: 
1. Staţia de transfer Buştenii 
La dimensionarea staţiei de transfer de la Buşteni s-au luat în considerare cantităţile de deşeuri care 
vor fi colectate din zona 1 respectiv localităţile din mediul urban. 
Staţia de Transfer de la Buşteni are capacitatea de 15.831 to/an, şi este dotată cu platformă dc 
stocare temporară şi încărcare mecanizată în containere de transport. Deşeurile sunt descărcate din 
maşinile dc colectare şi stocate pentru o perioadă scurtă până la încărcarea lor în maşinile de lung 
curier spre a fi transportate către staţiile de sortare, MBT şi depozite. 
Deşeurile reziduale şi deşeurile reciclabile se vor transporta fără compactare pentru optimizarea 
funcţionării Staţiei dc sortare şi a Staţiei de tratare mecano - biologică. 
2. Staţia de transfer Urlaţi 

La dimensionarea staţiei dc transfer de la Urlaţi s-au luat în considerare cantităţile de deşeuri care 
vor fi colectate din zona 4 - localităţile din mediul rural şi oraşul Urlaţi. 
Staţia de Transfer de la Urlaţi are o capacitate de 14.548 to/an, este situată la o distanţă de 40 de 
km faţă dc Staţia dc sortare Vălenii dc Munte, la 27 km faţă de depozitul urban conform Boldeşti - 
Scăeni şi la 25 de km faţă de staţia TMB Ploieşti. 
Deşeurile sunt descărcate din maşinile de colectare şi stocate pentru o perioadă scurtă până la 
încărcarea lor în maşinile dc lung curier spre a fi transportate către Staţia dc sortare, MBT şi 
depozit. 
Deşeurile reziduale şi deşeurile reciclabile se vor transporta tară compactare pentru optimizarea 
funcţionării Staţiei de sortare şi a Staţiei de tratare mecano - biologică. 
3. Dotări la Staţiile de transfer existente la Drăgăneşti şi la Valea Doftanei 
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 la staţia de transfer Drăgăneşti - 1 maşina de transport lung curier şi un container de 
capacitate 32 mc pentru transferul deşeurilor; 

 pentru staţia dc transfer Valea Doftanei - 1 maşina de transport lung curier şi 3 containere 
de capacitate 32 mc pentru transferul deşeurilor; 

 câte un sistem informatic de management integrat al deşeurilor, ce va colecta toate 
informaţiile din zonele de arondare şi va permite corelarea acestora, crearea de rapoarte dc 
analiză, rapoarte a trendului pentru diverşi parametri monitorizaţi astfel încât să creeze o 
imagine globală a întregului sistem. 

4. Staţia de sortare Boldeşti - Scăeni 
Staţia de sortare Boldeşti - Scăeni deserveşte zonele 2 şi 7, (Staţia de sortare Vălenii de Munte 
acoperă necesităţile zonelor 1, 4, 5 şi 6 iar cea de la Drăgăneşti, finanţată din fonduri Pharc, zona 
3). Staţia are o capacitate de 51.175 tone/an (această capacitate nu cuprinde deşeurile de sticlă ce 
reprezintă cea 11.636 tone/an). 
Această staţie va prelucra deşeurile reciclabile din hârtie/carton, plastic şi metal, sticlă, şi va facilita 
dezmembrarea deşeurilor voluminoase, în scopul colectării lemnului în vederea reciclării şi 
valorificării acestuia. 
Fracţiile recuperate sunt cele de tip hârtie/carton, PET-uri, alte materii plastice, metale şi sticlă. 
Toate fracţiile, în afara metalelor, vor fi colectate manual, iar metalele vor fi colectate cu ajutorul 
magneţilor. Deşeurile de sticlă nu intră în capacitatea staţiei de sortare, fiind colectate separat (prin 
sistemul de colectare este destinat un container deşeurilor dc sticlă) şi stocate temporar în 
containere în cadrul staţiei de sortare, fiind ulterior preluate şi transportate de societăţile 
reciclatoare. 
5. Închiderea depozitului neconform Ploieşti 
In cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova" s-a realizat 
închiderea depozitului urban neconform Ploieşti, amplasat în Municipiul Ploieşti pe centura de Est a 
oraşului, depozit inaugurat în anul 1950, aflat în proprietatea publică a Primăriei Municipiului 
Ploieşti, cu o suprafaţă de circa 31 de ha (împărţită în 2 zone: zona nouă 5 ha şi zona veche 26 de 
ha), şi o capacitate proiectată şi depozitată de 2.450.000 de mc. 
Lucrările de închidere a depozitului au impus realizarea unui de dig de protecţie cu gabioanc pentru 
consolidarea şi apărarea malului râului Teleajen (pe o lungime de circa 750 m) pentru a evita 
continuarea erodării. 
6. Achiziţii de echipamente pentru colectarea deşeurilor din judeţul Prahova 
In cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova" au fost 
achiziţionate pentru toate localităţile judeţului echipamente pentru colectarea deşeurilor, astfel: 
• 8.455 bucăţi - containere de colectare a deşeurilor rcciclabile cu capacitatea de 1.100 litri; 
• 64.751 bucăţi - unităţi de compostare individuală cu capacitatea de 280 litri; 
• 126.420 bucăţi - euro-pubele de colectare a deşeurilor reziduale, cu capacitatea de 120 litri; 
• 4.099 bucăţi - euro-pubele de coletare a deşeurilor reziduale, cu capacitatea de 240 litri. 
Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova a fost proiectat astfel încât să 
asigure atingerea obiectivelor şi ţintelor legislative, a celor din Tratatul de aderare a României la 
Uniunea Europeană. 
In cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor vor fi gestionate acele categorii de 
deşeuri care sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiilor publice locale, respectiv: 
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 deşeuri municipale - deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere (clasa 20 din Lista 
Europeană a Deşeurilor); 

 fracţiuni colectate separat (deşeuri reciclabile şi deşeuri periculoase din deşeurile menajere, 
inclusiv deşeurile de echipamente electrice şi electronice) - 20 01; 

 deşeuri din grădini şi parcuri - 20 02; 
 deşeuri municipale amestecate (deşeuri reziduale) - 20 03 01; 
 deşeuri din pieţe - 20 03 02; 
 deşeuri stradale - 20 03 03; 
 deşeuri voluminoase - 20 03 07; 
 deşeuri de ambalaje rezultate de la populaţie (15 01) - conform legii, autorităţile 

administraţiei publice locale au responsabilităţi în ceea ce priveşte colectarea şi sortarea 
deşeurilor de ambalaje; 

 deşeurile de ambalaje din deşeurile similare rezultate din industrie, comerţ şi de la instituţii 
(15 01) - colectare şi sortare; 

 deşeuri din construcţii şi demolări provenite de la populaţie (in special 17 01); 
 deşeurile municipale periculoase generate de populaţie, inclusiv deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice. 
Pentru toate acestea s-a stabilit un flux eficient astfel încât să se asigure fucţionalitatea tuturor 

componentelor sistemului de management. 
Conform analizei efectuate în cadrul Studiului de Fezabilitate, ţinta privind reducerea cantităţii 

de deşeuri biodegradabile depozitate în judeţul Prahova, era atinsă prin construirea prin Proiect a 
unei Staţii de tratare mecano-biologice a deşeurilor reziduale (MBT) la Ploieşti. Capacitatea totală 
proiectată a Staţiei MBT este de cea. 150.000 t/an (poate trata o deşeuri reziduale şi deşeuri 
biodegradabile din grădini, parcuri şi pieţe). 

Ca urmare a întârzierilor înregistrate în diversele stadii ale derulării proiectului (în faza de 
pregătire a aplicaţiei de finanţare, pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie, în derularea 
contractelor de lucrări, inclusiv din cauza unor evenimente neprevăzute apărute în timpul execuţiei 
lucrărilor) Staţia de tratare mecano-biologice a deşeurilor reziduale Ploieşti nu a fost realizată, astfel 
că proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova a fost propus pentru 
etapizare. 

Prin Cererea de fazare s-a solicitat AM POS Mediu fazarea proiectului în două etape de 
finanţare: faza I POS Mediu 2007-2013 şi faza II POIM 2014-2020, solicitare aprobată prin Adresa 
MFE 38858/OA/9.05.2016. 

Proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova" 
vizează continuarea investiţiilor în sectorul de gestionare a deşeurilor solide, începute prin POS 
Mediu 2007-2013. 

Din punct de vedere financiar întregul proiect Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Prahova a avut aprobat un cost total estimat de 46.350.714 euro, defalcat pe următoarele 
surse de finanţare: 
Grant UE-27.541.125 euro 
Buget de Stat - 5.532.278 euro 
Buget Local - 334.075 euro 
Non Funding - Gap - 3.703.695 euro 
Costuri neeligibile - 9.239.541 euro în conformitate cu prevederile Cererii de fazare: 
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>valoarea totală a Fazei 1 este de 23.830.662 euro, defalcată pe următoarele surse de finanţare: 
Grant UE- 14.159.938 euro 
Buget de Stat - 2.844.354 euro 
Buget Local - 171.761 euro 
Non Funding - Gap - 1.904.210 euro 
Costuri neeligibile - 4.750.399 euro 
>valoarea totală a Fazei 2 este de 22.520.052 euro, defalcată pe următoarele surse de finanţare: 
Grant UE- 13.381.187 euro 
Buget de Stat - 2.687.924 euro 
Buget Local - 162.314 curo 
Non Funding - Gap - 1.799.485 euro 
Costuri neeligibile - 4.489.142 euro 
 

Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe 
intervenții, dintre care menționăm: 
Reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul 
Deșeurilor Prahova”, domnul Mircea Ioniță: 

- Colectarea selectivă pe care o face operatorul, în prezent, este deficitară, iar asta pentru că, 
pe de o parte, se colectează greșit, iar pe de altă parte populația aruncă deșeurile menajere 
în containerele destinate unei categorii de deșeuri; 

- Se monitorizează activitatea operatorului Rosal astfel: la nivelul mun.Ploiești - o persoană, 
iar la nivelul celorlalte 33 de localități din județ, care au contract cu Rosal – o persoană.  

Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn: 

- Trebuie să se precizeze, în momentul când se fac licitațiile pentru un operator, niște condiții 
mult mai stricte în vederea încheierii contractului; 

- Contractul trebuie să poată fi reziliat în momentul în care se constată că operatorul nu 
respectă obiectivele contractuale; 

- Propuneri pentru ședința următoare: analiza stadiului de implementare a obiectivului “stația 
de epurare a mun.Ploiești” și Planul comun de acțiuni pentru siguranța în școli. 

Reprezentantul U.A.P. - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, invitat CDS - Alianța Prahova - 
Orizont 2030, domnul Eugen Costin Cristescu: 

- Oamenii sunt obligați să arunce deșeurile pe langă containere, iar asta se întâmplă pentru 
că cei de la firma Rosal nu respectă condițiile contractuale cu privire la colectarea selectivă 
și nu ridică la timp deșeurile. 

- Sunt puține platforme, iar cele care sunt nu au fost dimensionate corect, fiind prea mulți 
operatori îndreptați spre astfel de platforme; 

- Serviciile operatorului Rosal lasă mult de dorit, la nivelul municipiului Ploiești, cu toate că 
tariful acestora s-a dublat în ultima perioadă. 

 

D. Finalul şedinţei:  
Doamna Prefect Ioana Mădălina Lupea a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi 

a încheiat şedinţa la ora 15.10. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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