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STATUTUL  

ASOCIAŢIEI ÎMPOTRIVA CRIMEI ORGANIZATE ŞI CONSILIERE ANTIDROG  A.C.O.C.A. 

 

CONSPECT 

    ASOCIAŢIA  ÎMPOTRIVA  CRIMEI  ORGANIZATE  ŞI  CONSILIERE  ANTIDROG  A.C.O.C.A 

    Reprezintă desfăşurarea de proiecte şi programe, în domeniul prevenirii şi creşterii siguranţei publice, a copiilor, tinerilor şi 

studenţilor precum şi activităţi de prevenire pentru mai multe fenomene cu caracter anti-social precum: traficul şi consumul de 

droguri, traficul de fiinţe umane, prevenirea anti-infracţională şi anti-victimală, violenţă şi abuz, a fraudelor bancare, a 

criminalităţii cibernetice, al terorismului, a crimei organizate; activităţii de informare/instruire în domeniul prevenirii corupţiei şi 

infracţiunea de corupţie, a apărării drepturilor omului şi domeniul cooperării internaţionale de interes general.  

    În acelaşi scop asociaţia desfăşoară activităţi, acţiuni şi proiecte în domeniul consilierii, tratamentului, al prevenirii virusului 

HIV/SIDA, activităţi cu privire la educaţia sanitară, prin oferirea de servicii psiho-sociale, servicii de protecţie, servicii de 

rezidenţă victimelor care au suferit diferite forme de abuz, victimelor abuzului în familie, victimelor abuzului domestic, 

victimelor abuzului sexual, victimelor traficului de fiinţe umane, ale violenţei domestice, ale violenţei juvenile, etc.  

    Totodată A.C.O.C.A desfăşoară proiecte şi acţiuni de reintegrare socială a membrilor grupărilor vulnerabile, a persoanelor 

care au săvârşit fapte penale cu scopul de a preveni recidiva, resocializarea delincvenţilor juvenili, recuperării şi reinserţiei 

sociale, a dependenţilor de droguri, alcool, tutun precum şi alte dependenţe.  

    Pentru realizarea scopului său, A.C.O.C.A îşi propune iniţierea de proiecte, programe şi acţiuni în domeniul cooperării 

internaţionale de interes general şi/sau comunitar, în ţară sau străinătate, în nume propriu sau în parteneriat cu instituţii 

guvernamentale, nonguvernamentale, fundaţii, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării proiectelor şi programelor 

menţionate mai sus, dar şi în obiectivele asociaţiei.  

    Sprijină instituţiile statului în derularea programelor şi proiectelor prevăzute în Strategia Naţională Antidrog, 

Antiterorism, Trafic de Fiinţe Umane, Anticorupţie, Antisida, Antialcool, Antitutun şi Apărarea Drepturilor Omului. 

    Art. 8.  din statut - Obiectivele Asociaţiei sunt urmatoarele:  

   Promovarea şi sprijinirea pe multiple planuri a oricăror iniţiative, acţiuni şi demersuri concrete în vederea stimulării şi 

intensificării activităţilor de prevenire a criminalităţii, îndeosebi a celor cu caracter organizat şi de asigurare a unui climat de 

siguranţă comunitară. 

   Sprijinirea instituţiilor statului, facilitarea schimbului de informaţii vizând prevenirea şi combaterea faptelor de criminalitate 

organizată cu agenţiile de aplicare a legii la nivel naţional, european şi internaţional, cu strictă respectare a legislaţiei naţionale, 

europene, internaţionale şi comunitare în domeniu. 

    Promovarea şi susţinerea unor întâlniri, specializări şi schimburi de experienţă la nivel local, naţional,  şi internaţional, între 

factorii decizionali şi experţi în prevenirea şi combaterea criminalităţii şi realizarea creşterii siguranţei publice, pentru  definirea 

şi elaborarea unor principii şi modalităţi de cooperare, bune practici în domeniu şi politici de  prevenire. 

    Înfiinţează sau sprijină înfiinţarea şi funcţionarea unor centre sau asezăminte specializate în consilierea, diagnosticarea, 
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tratarea, reinserţia şi reintegrarea socială, prin oferirea de servicii psiho-sociale, servicii de protecţie, servicii de rezidenţă 

victimelor care au suferit diferite forme de abuz, victimelor abuzului în familie, victimelor abuzului domestic, victimelor 

abuzului sexual, victimelor traficului de fiinţe umane, ale violenţei domestice, ale violenţei juvenile, etc. 

    Stabilirea de contacte şi relaţii de colaborare cu instituţii guvernamentale, organisme, asociaţii sau fundaţii în ţară sau 

străinătate care ar putea sprijinii activitatea Asociaţiei. 

   Iniţierea şi implementarea de programe cu caracter social destinate categoriilor de persoane vulnerabile la efectele 

criminalităţii, reintegrarea socială a membrilor grupărilor vulnerabile, a persoanelor condamnate pentru o faptă penală, 

resocializarea deligvenţilor juvenili, a recuperării şi reinserţiei sociale, a dependenţilor de droguri, în domeniul prevenirii 

traficului de fiinţe umane, a prevenirii anti-infracţionale şi anti-victimale dar şi a prevenirii a violenţelor. 

    Iniţierea şi implementarea de programe cu caracter social destinate categoriilor de persoane vulnerabile la efectele 

criminalităţii, reintegrarea socială a membrilor grupărilor vulnerabile, a persoanelor condamnate pentru o faptă penală, 

resocializarea deligvenţilor juvenili, a recuperării şi reinserţiei sociale, a dependenţilor de droguri, în domeniul prevenirii 

traficului de fiinţe umane, a prevenirii anti-infracţionale şi anti-victimale dar şi a prevenirii a violenţelor. 

    Desfăşurarea de activităţi de informare, conştientizare, sensibilizare şi educare, cu precădere în rândul tineretului, pentru 

reducerea incidenţei criminalităţii juvenile şi a consumului de droguri, dezvoltarea sentimentului de solidaritate faţă de victimele 

acestora, promovarea toleranţei şi activismului social, precum şi în direcţia incluziunii sociale a copiilor, tinerilor şi studenţilor 

cu oportunităţi reduse. 

     Elaborarea principiilor de bază şi promovarea serviciiilor de voluntariat de tip european şi internaţional în domeniul prevenirii 

criminalităţii şi realizării siguranţei publice, în care să fie angrenaţi în special copiii, elevii, tinerii şi studenţii sau absolvenţi ai 

diferitor instituţii de învăţământ; 

     Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de programe, acţiuni şi activităţi în domeniile „ Tineret – Studenţi – Cultură – Sănătate – 

Sport – Educaţie – Consiliere “. 

    Iniţierea de programe şi activităţi destinate creşterii calităţii vieţii adresate tuturor categoriilor socio-economic defavorizate, în 

special persoanelor din segmentul Copii, Adolescenţi, Tineret şi Studenţi. 

    Implementarea de activităţi, programe şi acţiuni destinate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, menite să împiedice abandonul 

şcolar. 

    Dezvoltarea unor programe, acţiuni şi activităţi economice proprii în vederea autofinanţării. 

    Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului (inclusiv protecţia minorităţilor, drepturile copiilor, drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, lupta împotriva traficului cu fiinţe umane, drepturile refugiaţilor, independenţa mass-mediei, 

drepturile la facilităţi de sănătate ale pacienţilor, drepturile persoanelor aflate în detenţie etc.); 

    Dezvoltarea  de parteneriate şi colaborarea, în condiţiile legii, cu autorităţi publice, organizaţii, instituţii şi orice forme 

organizate ale societăţii civile în condiţiile legii,  persoane fizice, persoane juridice de drept public şi privat, sectorul de afaceri, 

mass-media  etc., în vederea realizării scopului şi a obiectivelor asociaţiei;  

    Mobilizarea şi gestionarea, în condiţiile legii, de resurse locale, naţionale şi internaţionale,  provenite din donaţii, subvenţii, 

subscripţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, parteneriate  şi orientarea acestora către proiectele asociaţiei; 

    Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei. 

    Patrimoniul Asociaţiei. 

    Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se completează cu venituri din: taxe de înscriere, cotizaţii anuale, cotizaţii lunare, subvenţii de 

la bugetul statului, accesarea de fonduri prin programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, sponsorizări şi donaţii în bunuri sau 

bani, dividente din activităţi economice şi dobânzi, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

    Organizarea Asociaţiei.  

    Organele de conducere ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, formată din totalitatea membrilor Consilieri şi Consiliul 

Director, format din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar General.  

mailto:prevenirecriminalitate@gmail.com


                                                                                                                                            

   

Asociaţia Împotriva Crimei Organizate şi Consiliere Antidrog  A.C.O.C.A.            

                                                    Str: Matei Basarab, Nr: 28, Piteşti, Nr. Înregistrare 1/RA/2014 

E-mail. prevenirecriminalitate@gmail.com  

3/6 

    În cazul în care, în cadrul unei filiale, se constată nereguli în organizarea şi conducerea activităţii, Consiliul Director 

are dreptul să suspende sau să întrerupă activitatea celui în caz.  

    Adunarea Generală se întruneşte de două ori pe an, la solicitarea Preşedintelui Asociaţiei cu cel puţin 10 zile înainte, sau la 

cererea a cel puţin jumătate  + unu din membrii. Adunarea este statuar constituită, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate + unu din 

membrii consilieri. Deciziile se adoptă prin majoritate simplă. 

    Adunarea membrilor din fiecare judeţ, se întruneşte ori de câte ori este necesar şi nevoile Asociaţiei o impun, la solicitarea 

consilierului zonal.  Deciziile se adoptă prin majoritate simplă. 

    La şedinţele Adunării Generale pot participa, în afara membrilor şi invitaţi, dar nu au însă drept de vot. 

    Consiliul Director este ales pentru un mandat de 10 ani la propunerea Preşedintelui . El este format de minim 3 membrii. 

    Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii: 

- Conduce şi controlează activitatea membrilor Consiliului Director. 

- Urmăreşte realizarea deciziilor Consiliului Director. 

- Urmăreşte aplicarea regulamentului de ordine interioară şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.  

- Angajează Asociaţia în mod legal şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. 

- Supraveghează funcţionarea corespunzătoare a tuturor serviciilor, centrelor şi departamentelor din subordine. 

- Întocmeşte organigrama, numirea şi statul în funcţii. 

- Coordonează activitatea curentă. 

- Urmăreşte rezolvarea sesizărilor. 

- Convoacă şi prezidează şedinţele Comitetului de Conducere. 

- Reprezintă Asociaţia pe plan juridic. 

    Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director şi are drept de VETO asupra deciziilor Consiliului Director                                                                                                             

    Preşedintele este ajutat de Vicepreşedinte care este locţuitorul de drept al Preşedintelui. 

    Vicepreşedintele şi Secretarul General sunt responsabili de problemele organizatorice, asigură legătura cu filialele şi alte 

organizaţii interne de profil, cooperarea internaţională, asigură legătura cu organizaţiile de profil din străinătate şi răspunde de 

realizarea proiectelor cu participare sau finanţare externă. 

- Urmăresc realizarea deciziilor Consiliului Director. 

- Urmăresc aplicarea regulamentului de ordine interioară şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.  

- Angajează Asociaţia în mod legal şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. 

- Supraveghează funcţionarea corespunzătoare a tuturor serviciilor, centrelor şi departamentelor din subordine. 

- Coordonează activitatea curentă. 

- Convoacă şi prezidează şedinţele Comitetului de Conducere. 

- Reprezintă Asociaţia pe plan juridic.     

    Consilierii centrali/judeţeni/ sau cei din afara greniţelor, sunt alesi de către Consiliul Director pe o perioadă de 5 ani şi 

sunt responsabili de problemele organizatorice centrale/judeţene, asigură legătura cu membrii, filialele din judeţ şi alte 

organizaţii interne de profil, cooperează cu instituţiile statului din judeţ şi a agenţiilor cu acelaşi scop.  Conduc şi controlează 

activitatea membrilor din subordine. Urmăresc realizarea deciziilor Consiliului Director, urmăresc aplicarea regulamentului de 

ordine interioară, a regulamentului de organizare şi funcţionare.  

    Supraveghează funcţionarea corespunzătoare a tuturor serviciilor, centrelor şi departamentelor din subordine, întocmesc 

organigrama, numirea în funcţie a membrilor din subordine, coordonează activităţile curente zonale. Convoacă şi prezidează 

şedinţele Comitetului de Conducere zonal. Emite rapoarte de activitate trimestriale. Reprezintă Asociaţia pe plan juridic. 

Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director. 
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    Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

- Urmăreşte realizarea programului anual de activitate. 

- Emite rapoarte de activitate trimestriale. 

- Aprobă programe propuse de membrii Asociaţiei pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate al Asociaţiei. 

Stabileşte delegaţiile la întâlnirile naţionale şi internaţionale. 

- Desemnează purtătorul de cuvânt al Asociaţiei.                                           

- Pregăteşte şedinţele Consiliului Director. 

- Aprobă acordarea de indemnizaţii sau recompensarea unor membrii în limita fondurilor prevăzute în bugetul de 

venituri şi cheluieli. 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

    Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun. Deliberarea şi deciziile Consiliului Director se 

consemnează la fiecare şedinţă. Hotărârile se iau cu majoritate de voturi, Preşedintele având drept de VETO. În cazul în care un 

membru al Consiliului Director nu se prezintă la mai mult de 3 sedinţe consecutive, el poate fi suplinit la propunerea 

Preşedintelui prin convocarea Adunării Generale. 

 

REGULAMENT 

    Orice persoană de minim 18 ani indiferent de naţionalitate, sex, religie sau apartenenţă politică sau socială, poate deveni 

membru prin adeziune sau contract de aderare, dacă acceptă prevederile statutare, numarul lor fiind nelimitat şi de 4 feluri. 

Asociaţia se compune din următoarele categorii de membrii: membrii fondatori, membrii voluntari, membrii susţinători şi 

membrii de onoare. 

        Minorii între 14-18 ani pot deveni membrii susţinători, numai cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, 

care după citirea statutului, le dau acordul în scris în acest sens, aceştia neavând  drept de vot şi nici posibilitatea ocupării unei 

funcţii de decizii. 

        Membrii voluntari şi membrii susţinători: sunt persoane fizice şi juridice care aderă la scopul Asociaţiei şi sprijină prin 

muncă voluntară în mod semnificativ, moral şi financiar, activitatea acesteia. Membrii voluntari şi membrii susţinători mai pot fi 

numiţi şi membrii Agenţi sau Consilieri, după caz.. 

    Membrii voluntari. Sunt membrii care semnează un contract de aderare şi depun dosarul de înscriere. 

a. Ei pot reprezenta A.C.O.C.A. în faţa autorităţilor sau altor instituţii, în urma unei decizii din partea biroului central. 

b. În urma aprobării înscrierii primesc contractul de voluntariat semnat de către consilierul judeţean.  

c. Membrii de acest gen lucrează la împlinirea obiectivelor, în judeţ sau în afara graniţelor prin împuternicire specială sau 

o delegaţie. 

     Membrii susţinători.  Sunt persoane fizice sau juridice, care aderă la scopul Asociaţiei şi sprijină în mod semnificativ, moral 

şi financiar activitatea acesteia. Calitatea de membru susţinător, se dobândeşte pe baza completării adeziunii de aderare, prin care 

solicitantul declară că a luat cunoştinţă de prevederile statutare şi Regulamentul de Funcţionare şi Organizare,  angajându-se să 

le respecte.                                                                                                                      

     Acest tip de membrii susţin activităţile A.C.O.C.A.  prin muncă voluntară sau financiară prestată în cadrul filialei locale, de 

comun acord, fară pretenţii, contribuind în acest mod la  realizarea obiectivelor prevăzute în Regulament. 

     Membrii susţinători care nu-şi aduc aportul prin muncă plătesc cotizaţia integral stabilită.  

     Membrii de onoare. Sunt persoane fizice sau juridice, personalităţi marcante ale vieţii publice,  personalităţi cunoscute din 

domeniu sau specialişti din alte domenii, din ţară şi din străinătate, cu merite deosebite în susţinerea şi dezvoltarea A.C.O.C.A. 

a. Calitatea de membru de onoare este acordată de Preşedintele A.C.O.C.A..  
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b. Acest tip de membrii nu pot ocupa funcţii de decizie în cadrul A.C.O.C.A. 

c. Ei nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei lunare sau anuale şi nici nu pot reprezenta A.C.O.C.A. în faţa autorităţilor. 

     Calitatea de membru de onoare şi de susţinător se acordă de către Consiliul Director şi se dovedeşte cu o legitimaţie 

corespunzătoare categoriei din care face parte.  

     Membrii activi (Agenţi sau Consilieri).  Sunt membrii care semnează un contract de aderare, depun dosarul de înscriere, 

achită cotizaţia de înscriere şi cotizaţia anuală, dar suportă şi cheltuieli administrative sau ale filialei până ce aceştia vor obţine 

finanţarea juridică. 

     Calitatea de membru Agent, se dobândeşte pe baza completării adeziunii de aderare, prin care solicitantul declară că a luat la 

cunoştinţă prevederile statutare şi Regulamentul de Funcţionare şi Organizare  angajându-se să le respecte. 

a. În urma unui interviu, cursanţii primesc un răspuns dacă au acceptul   de către Consiliul Director. 

b. Ei pot reprezenta A:C:O:C:A. în faţa autorităţilor sau altor instituţii, în urma unei pregătiri în prealabil sau a unui 

protocol care va fi pus la dispoziţie de către A.C.O.C.A.  în funcţie de acordul dat.  

c. Membrii de acest gen lucrează la împlinirea obiectivelor A.C.O.C.A., în ţară sau în afara graniţelor prin împuternicire 

specială sau o delegaţie. 

d. Membrii care nu-şi aduc aportul prin muncă plătesc cotizaţia integral.                                              Acest tip de 

membrii susţin activităţile A.C.O.C.A. prin muncă voluntară sau financiară prestată în cadrul filialei locale, de comun 

acord, fară pretenţii, contribuind în acest mod la  realizarea obiectivelor prevăzute în Regulament.                                                                                                                 

     Obligaţiile membrilor.  

a. Să cunoască şi să respecte Regulamentul de Funcţionare şi Organizare.  

b. Să participe activ la activităţile A.C.O.C.A. în care au fost nominalizaţi, în condiţiile stabilite de programul fiecărei 

acţiuni şi să facă cunoscute scopul şi obiectivele acesteia.  

c. Să respecte hotărârile adoptate de organele de conducere.  

d. Să nu abuzeze de poziţie şi să nu strice sau să defaime imaginea  A.C.O.C.A. 

e. Să respecte condiţiile stabilite de către Consiliul Director şi prevederile prezentului Statut. 

f. Să contribuie la promovarea imaginii  A.C.O.C.A. şi la îndeplinirea scopului acesteia. 

g. Să nu aducă prejudiciu Asociaţiei. 

h. Să achite cotizaţiea anuală (cu excepţia membrilor de onoare). 

i. Să plătească cotizaţia pentru înnoirea legitimaţiei, la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii ianuarie, iar 

cotizaţia lunară se plăteşte la o dată prestabilită cu consilierii filialelor judeţene.  

j. Să reînnoiască anual Cazierul Judiciar şi Fişa Medicală, iar la 3 ani Avizul Psihologic. Toate acestea vor fi prezentate la 

începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii ianuarie, odată cu reînnoirea anuală a legitimaţiei. 

k. Cuantumul cotizaţiei şi modul de plată se stabilesc de Consiliul Director şi se pot modifica în funcţie de evoluţia 

financiară a Asociaţiei. 

l. Neplata cotizaţiei anuale şi neînnoirea documentelor conform cu lit. j până la termenul stabilit, se consideră 

retragere din Asociaţie. 

Sancţiuni ce se pot aplica membrilor şi obligaţiile acestora. 

    În funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite, membrii A.C.O.C.A. pot fi sancţionaţi cu avertisment sau excludere din 

asociaţie.    

      a. Se sancţionează cu avertisment pentru neplata cotizaţiei până la sfârşitul primei luni din anul în curs, neachitarea 

la termen a celorlalte obligaţii financiare faţă de asociaţie, orice fapte care produc perturbări bunului mers al activităţii 

A.C.O.C.A. 

       b. Se sancţionează cu excluderea definitivă din asociaţie pentru neplata cotizaţiei până la sfârşitul trimestrului I din 

anul în curs, primirea a două sancţiuni cu avertisment în decurs de 6 luni, sau pentru condamnarea definitivă pentru o 

faptă penală săvârşită cu intenţie. 

     Pierderea calităţii de membru şi redobândirea ei. 

a. Prin retragere benevolă, la solicitarea acesteia depunând cerere scrisă  sau în format electronic adresată consilierului 

judeţean.  
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b. Prin excludere datorită încălcării în mod repetat şi abuziv a prevederilor statutare.  

c. Prin abatere de la etica profesională, sau în situaţia în care desfăşoară activităţi contrare scopului A.C.O.C.A.   

d. Prin condamnare definitivă pentru fapte care implică privarea de drepturi civile.  

e. Pentru neachitarea cotizaţiei pentru reînnoirea legitimaţiei, la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii  

f. Pentru neînnoirea anuală a Cazierului Judiciar şi Fişei Medicale, iar la 3 ani a Avizului Psihologic. Toate acestea să fie 

predate la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii ianuarie, odată cu reînnoirea anuală a legitimaţiei. 

g. Prin încetarea sprijinului acordat şi nerespecrarea obligaţiilor care la au faţă de A.C.O.C.A.. 

h. Prin neprezentare la mai mult de trei şedinţe consecutive, orice membru poate fi revocat din funcţie la propunerea 

Preşedintelui prin convocarea Adunării Generale. 

i. Retragerea calităţii de membru se face la propunerea Consiliului Director. 

j. Redobândirea calităţii de membru, se poate face condiţionat de plata retroactivă a citizaţiei pentru anul anterior celui în 

care se solicită noua primire, sau abia după un an dacă se face dovada îndreptării reale (cu exceptia celor ce au creat 

probleme şi prejudicii ).   

k. Ne rezervăm dreptul de a respinge orice cerere, adeziune de aderare sau contract de colaborare, cu persoane sau 

instituţii care nu corespund criteriilor şi care încalcă principiile etice şi morale, sau pun în pericol conducerea sau 

membrii  A.C.O.C.A.                                                                                                                   

    Nerespectarea regulamentului atrage de la sine suspendarea legitimaţiei şi a calităţii de membru al asociaţiei fără a 

mai avea vreun un drept asupra acesteia.   

Conform Art 28.2. lit i din statutul asociaţiei, atestat conform Hotărârii Judecătoreşti, se aduce la cunoştinţă următoarul paragraf:                                                                                                                         

    La pierderea calităţii de membru, aveţi obligaţia de a preda toate documentele și însemnele primite de către asociaţie.   

    Nerespectarea procedurii de predare a acestora în termenulul stabilit, se consideră folosirea însemnelor fără drept şi 

vor răspunde în faţa organelor abilitate ale statului ca persoane care nu menajează asociaţia, de care ne disociem şi se 

pedepseşte conform  Codului Penal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Preşedinte                                                                         Consilier Central/Judeţean 

                   Cristian BĂLUŢĂ  

             

 

 

      

      Declar că am luat la cunoştinţă prevederile statutare şi Regulamentul de Funcţionare şi Organizare  angajându-mă să 

le respect.           

Nume în clar.      

Data.                                                                   

Semnătura. 
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