
CAIET DE SARCINI
Privind ''Elaboľaľęa stľategiei localę cu privire la dezvoltaĺea şi funcţionaľea pe

teľmen mediu şi lung a serviciului de salubrizaĺęînmunicipiul Slobozia''

CAP. I. DENUMIREA SERVICIULUI
"Elaboľarea strategiei locale cu privire la demoltarea şi funcţionarea pe termen
mediu şi lung ą serviciului de salubľizaľe în municipiul Slobozia".
Beneťlciaľ: Pľimăria Municipiului Slobozia, cu sediul în stľ. Episcopieinĺ.1,Slobozia,
jud.Ialomita
ClasiÍicarea serviciiloľ conform CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): CoD
CPV 75112100-5 Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare.

CAP.II. DATE GENERALE
Pľezentul caiet de saľcini a fost stabilit înbaza Legii nľ. 98 l 2016 privind achizi1iile
publice, cu modificăľile şi completăľile ulterioare şi H.G. 395 l Ż016 pen1ru apľobarea
Normelor metodologice de aplicaľe a pľevederilor referitoarelaatribuirea contractului
de achizi1ie publică / acoľdului cadľu din Legea nr.9812016 privind achiziçiile publice.
In elaboraľea Stľategiei tľebuiesc ľespectate pľevederile Legii nľ. 101 l2006 privind
seľviciul de salubrizarę a localită1ilor, cu modificările şi completările ulterioare,
pľecum şi a prevedeľiloľ legislaţiei în vigoare menţionate IaCap.IV pct'3'

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII
3.1. obiectul contractului constă în serviciul pentru "Elaboľaľea stľategiei locale cu
pľivire la dezvoltaľea şi funcţionaľea pe termen mediu şi lung ą seľviciului de
salubľizaľę în municipiul Slobozia'' (denumită în continuaľe Strategie), conform Legii
nľ. 101 l 2.006 cu modif,rcările şi completările ulterioare, pentru perioada de timp
2021-2026.
3.2. Pľevedeľile strategiei de dezvoltaľe şi funcţionare a serviciului public de
salubľizare în municipiul Slobozia se aplică pentru toate activităţile serviciului public
de salubrizare aşa cum sunt deťrnite în Legea 10L12006 a serviciului de salubrizarę a
localită1ilor:
a) colectaľea sepaľată şi transpoľtul separat al deşeuľilor municipale şi al deşeuľilor
similare pľovenind din activită1i comeľciale din industrie şi institu1ii, inclusiv fľacţii
colectate separat, füráa aduce atingere fluxului de deşeuľi de echipamente electľice şi
electľonice, baterii şi acumulatori;
b) măturatul, spălatul' stropirea şi întreţinerea căilor publice;
c) curăţarea şi tľansportul zápezii de pe căile publice şi menţineľea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
d) colectaľea cadavľeloľ animalelor de pe domeniul public şi predarea acestoľa către
unităçile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutľalizare;
e) colectarea şi transportul deşeurilor pľovenite din locuinţe, generate de activită1i de

reamenajaľe şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestoľa;
Í) dezinsecţía, ďezinÎecţia şi derutizarea;
3.3. Principiile stľategiei locale Stľategia locală cu privire la dezvoltaľea şi
funcţionarea pe teľmen mediu şi lung a serviciului de salubľizare din municipiul
Slobozia pentľu peľioada de timp 202I- 2026 pńn modul de organizare şi funcţionare
a seľviciului aľe la bazáurmâtoarele pľincipii:
a) protecţia Sănătăţii populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarea seľviciilor;



a) pľotecţia sănătăţii populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarca serviciiloľ;
c) responsabilitatea fa1ă de cetăţeni;
d) conseľvarea şi pľotecţia mediului înconjurătoľ;
e) asiguľaľea calităţii şi continuităţii seľviciului;
f)tarifaľea echitabilă, coľęlată cu calitatea şi cantitatea serviciului pľestat;
g) nediscľiminaľea şi egalitatea de tratament al utilizatoriloľ;
h) transparenţa, consultaľea şi antrenareaîn decizii a oetăţenilor;
i) administľaÍea coľectă şi eficientă a bunuľilor din proprietatea publică sau privată a
unită1iloľ administrativ-teľitoriale şi a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltaľea durabilă.
3'4. obiectivele stľategiei pľivind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung
a serviciului de salubrizareînmunicipiul Slobozia sunt:
3.4.I. Obiectivele generale
a) otganizarea şi funcţionarea serviciului de salubľizare pentľu satisfaceľea nevoilor

comunităçii locale;
b) Preveđeri legale aplicabile în domeniul serviciului public dę salubrizare.
3.4.2. Obiective specifice

a) îmbunătáţirea condi1iilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţineľe a đezv oltárii economico - sociale a municipiului S lobozia;
c) promovarea calităţii şi eÍicienţei serviciului de salubrizaľe;
d) stabilirea unoľ mecanisme economico-financiare stimulative în oľganizaľea şi
funcţionaľea seľviciului de salubrizare;
e) dezvoltarea şi funcţionarea durabilă a serviciului de salubrizaľe din municipiul
Slobozia;
f) gestionaľea serviciului de salubľizaľe pe criteľii de transparenţă, competivitate şi
eficienţă;
g) pľomovaľea programeloľ de dezvoltaľe şi ľeabilitare a sistemului de salubľizaľe, pe
baza unui mecanism eficient de planificaľe multianuală a investi1iitor;
h) pľotecţia şi conseľvarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) consultarea cu utilizatorii seľviciului de salubrizaľe, în vedeľea stabilirii politicilor
şi stľategiilor locale şi regionale în domeniu;
j) adoptarea normelor locale refeľitoaľe la organizarea şi funcţionarea serviciului de
salubľizare' pľecum şi a procedurilor de delegaľe a gestiunii acestuia;
k) infoľmaľea peľiodică, autilizatorilor asupra politicilor de dezvoltaľe a serviciului de
salubrizare' precum şi asupra necesită1ii instituirii unor taxe speciale;
1) respectaľea cerinţelor din legislaţia privind pľotecţia mediului referitoare la
salubľizarea localită1ilor;
m) ľespectarea cerinţelor şi obiectivelor prevázute în planurile de gestionare a
deşeuľiloľ la nivel naţional şi judeţean.
CAP. IV. DESCRIEREA METODOLOGIEI DE ELABORARE A
STRATEGIEI
4.1. Strategia are ca scop stabiliľea diľecţiiloľ de dezvoltare a serviciului public de
salubrizare în municipiul Slobozia şi va include toate prevederile legale în vigoare
refeľitoarę la acest tip de stľategie'
4.2. Strategia se va elaboľa pentľu a cupľinđe următoarele infoľmaţii de genul:
a) organizarea şi funcţionarea serviciului public de salubľizare din Municipiul

Slobozia;



b) Definirea şi stabilirea cadľului instituţional şi organizatoľic necesar îmbunătăţiľii
managementului serviciiloľ comunitare de utiľtag publice;

c) Stabiliľea atribuţiilor, competenţelor şi ľesponsabilitaçilor între factoľii implicaţi
în înfiinţarea, organizarea" funcţionaľea, gestionarea, exploatarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice;

d) Partajarea şi aprobaľea pľincipiului descęntľalirárii serviciilor publice,
autonomiei locale subsidiarităçii şi propoľ1ionalităçii;

e) Crearea cadľului şi instrumentelor necesaľe gestionăľii eficiente a fondurilor de
investiţii necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico edilitaľe
afeľentă seľviciiloľ comunitaľe de utilităţi publice;

Đ Populaľizaľea pľoceduľiloľ specifice şi facilitarea accesului la resuľsęle financiaľę
necesaľe acceleľăľii dezvoltării seľviciloľ comunitare de utilităţi publice;

g) Utilizarea eficientă a ľesuľselor umane mateľiale şi financiaľe disponibile, propľii
sau atľase;

h) Principii care stau Ia baza oľganizăľii şi funcţionăĺii serviciului public de
salubrizare;

i) obiective care stau Ia baza organizárii şi funcţionăľii serviciului public de
salubrizare;

j) Cadrul legislativ inteľnaţional, naçional şi local;
k) Alinięľea la politicile de mediu ęuľopene în domeniul gestionării deşeurilor;
4.3 Documente strategice la nivelul UE;
a) Tendinţe la nivel european;
b) Documente stľategice la nivel naţional şi aljudeţului Ialomita;
c) Programele Administraţiei Fondului de Mediu;
d) Competenţe, atribuţii;
e) Responsabilităţi.
4'3.1 Cadru legislativ national şi local
o Legea Ţ0112006 a serviciului dę salubrizare a localită1iloľ, cu modiťrcările şi

completările ulteľioare;
o Legea nr' 5I12006 (ľepublicată) seľviciiloľ comunitare de utilită1i publice;o oUG nr.74l20l8 pentru modiĺrcaręa şi completarca Legii nľ. 2IIl2Ol1 pľivind

ľegimul deşeurilor, a Legii ĺt. 24912015 pľivind modalitatea de gestionaľe a
ambalajelor şi a deşeuľilordę ambalaje şi a oľdonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
19612005 pľivind Fondul pentru mediu;

o T.egea nr.3ll20I9 pľivind aprobaľea oľdonanţei de uľgenţă a Guvernului nĺ.
74l20I8 pentru modificaľea şi completaręa Legii nĺ. 2IIl2Oll privind ľegimul
deşeuľilor, a Legii nr.249l20l5pľivind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi
a deşeuľilor de ambalaje şi a oĺdonanţei deurgenţă a Guvernului nľ. 19612005
privind Fondul pentru mediu;

o oUG ĺ'r.57l20I9 privind codul administľativ;
o oUG nr' 50l20I9 pentľu modiťrcarea şi completaľea oľdonanţei de uľgenţă a

Guvernului ĺr.196/2005 privind Fondul pentľu mediu şi pentru modificaľea şi
completarea Legii ĺlr. Ż49/20I5privind modalitatea de gestionaľe a ambalajeloľ şi
a deşeuľiloľ de ambalaje;

o Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Slobozia aprobat prin
H.C.L. nr. I7 125.02.2016;

o HCJ 86127.04.2021 pľivind aprobarea PJGD lalomita;
O HG 94212017 PNGD;
o oľdin nľ. I|9l2014 pentľu apľobarea Noľmeloľ de igienă şi sănătate publică

pľivind mędiulde viaţă al populaţiei;



' 
oľdonanţa de uĺgenţă a Guvęmului nľ. 5lŻu5 privind deşeuľile de echipamente
electľice şi electľonice;

o oľdinul A.N'R.S.C. nr. 8212015 privind apľobarea Regulamentului _ Cadru al
serviciului de salubľizare al localitaçilor;

o oľdonanţa de uľgenţă ĺlr.19512005 pľivind pľotecţia mediului;
O Hotăľârea de Guvern nľ.34912005 privind depozitaľea deşeuľilor, cu modificăľile

şi completăľile ulteľioaľe ;

' Legea nr. 24912015 pľivind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeuľiloľ de ambalaje' cu modificăľile şi completările ulterioare;
Această strategie va putea fi completată cu legislaţia în domeniu apărută ulteľioľ.

4'3.2. Activităţile serviciului de salubrizare din Municipiul Slobozia'
La nivelul municipiului Slobozia, activitatea de salubrizare constă în:

l ' Salubrizare stradală.
Activitatea de salubrizare stľadală care se efectuează în municipiul Slobozia constă în:
- măturat manual, păţi caľosabile şi trotuare;
- mătuľat mecanic, păţi carosabile;
- întľeţineľea curăţeniei;
- cuľăţat ľigolele prin ľăzuiľe;
- stĺopit păţi carosabile, în anotimpul cald;
- spălat părţi carosabile, în anotimpul cald;
2' Colectarea separată şi transpoľtul sepaľat al deşeurilor municipale şi al deşeuriloľ
similare provenind din activită1i comeľciale din industrie şi instiiu1ii, inclusií fľacţii
colectate separat, ftră"a aduce atingeľe fluxului de deşeuri de echipamente electľice şi
elęctľonice, bateľii şi acumulatori. Categoľiile de deseuri 

"ur" 
łuę obiectul acestei

activitati sunt:
2.1 Deseuri menajere,geneľate in gospodarii
- deseuri reciclabile non-ambalaje(hartie,caľton,plastic,metal,sticla,compozite)
- deseuľi biodegradabile de la bucataľii
- deseuri biodegľadabile din gľadini
- deseuri de bateľii si acumulatoľi
- deseuľi periculoase
- deseuri voluminoase(mobilieľ,saltele)
- deseuľi reziduale
- ulei uzat alimentar
- deseuri textile
2.2 Deseuri similaľe celoľ menajeľe geneľate in industrie,comeľt si institutii
- deseuľi ľeciclabile non-ambalajee (hartie,carton,plastic,metal,sticla,compozite)
_ deseuľi biodegľadabilede la unitati HoReCa
- deseuľi de bateľii si acumulatori
- deseuri peľiculoase
- deseuľi voluminoase(mobilieľ)
- deseuri ľeziduale
2.3 Deseuri din parcuri si gľadini publice(inclusiv cimitiľe) generate in urma
activitatilor de intretineľe
- đęseuľi verzi(ľesturi vegetale,iaľba,crengi,ťrunze)
- pamant si pietre
-alte tipuľi de deseuri ,similaľe deseurilor menajere (deseuľi ľeciclabile de ambalaje si
non ambalaje)
2.4 Deseuľi dinpiete,geneľate in urma activitatiilor comerciale din piete
-restuľi vegetale



-alte tipuľi de deseuľi,similaľe deseurilor menajere(deseuri ľeciclabile de ambalaje si
non ambalaje)
2'5 Desęuľi stadale ,generate in urma activitatii de salubrizarę stradala (a domeniului
public)
_ deseuľi inerte de la matuľat
-deseuľi rezultate in urma goliľii cosurilor stradale- deseuri similare celoľ menajeľe
(deseuľi ręciclabile de ambalaje si non ambalaje,resturi alimentare)
2'6 Deseuľi de ambalaje menajeľe si similare
- deseuri ľeciclabile de ambalaje(hartie,caľton,plastic,meta1,sticla,compozite) geneľate
in gospodaľiile populatiei
- deseuľi reciclabile de ambalaje(haľtie,caľton,p1astic'metal,sticla,compozite) generate
in industrie,comeľt si institutii publice(nu includ deseurile rczultate äin piocesul de
productie)
2'7 Deseuri de echipamente electrice si electľonice
- deseuri de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodaľiile
particulaľe
- deseuľi de echipamęnte electrice si electľonice de origine comerciala'industľiala'din
institutii si din alte surse care ,datoľita naturii si cantitatii lor,sunt similare celoľ
provenite de la gospodarii paľticulaľe
2.8 .Deseuri din constructii şi demolări.
-deseuri din constructii si demolaľi de la populatie
-deseuľi din constructii si demolaľi rezultate din activitatea operatorilor economici
2.9 Namoluri de la epuľarea apelor uzate oľasenesti
3. Cuľăţaľea şi tľansportu| zápezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestoľa pe timp de polei sau de îngheţ;
4. Colectaľea cadavľeloľ animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităçile de ecaľisaj sau cătľe instalaţiile de neutralizaľe;
5. dezinsecţia, dezinfecţia şi deľatizarca;

Frecvenţele minime de execuţie a activitatiloľ de salubrizare stradală şi ceľinţele
minime pentru efectuaľea acestoľa sunt cuprinse în anexele Caietului de saľcini pentru
delegaľea gestiunii seľviciului public de salubrizarę almunicipiului Slobozia.

Eliminaľea deşeurilor se ťace la depozitul pľivat S.C. Vivani Salubľitate S'A._
societate in reorganizare - conform cerinţelor Planului Judeţean de Gestion are a
Deşeuľiloľ IALOMITA. Metodele şi tehnologiile de valoľificaľe a deşeuľilor tľebuie
să ľespecte legislaţia în vigoaľe şi să fie în concordanţă cu planurile de gestionaľe a
deşeurilor la nivel judeţean.
4.4. Managementul Integrat al Deşeuľiloľ, conform Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor , aprobat prin HCJ 86l202l,va cuprinde date de genul:
o Principii stľategice care stau labazaManagementului Integrat alDeşeurilor;o obiective prioritare ale Managementului Integrat al Deşeuľilor;
o Activităţi în cadrul Managementului Integľat al Deşeuľilor;
o Condi1ii generale privind regimul deşeurilor in municipiul Slobozia;
a Instalaţii de soľtaľe, valorificare, neutralizare deşeuľi municipale;
a Eliminarea finală a deşeuľilor.
o Potenţialele surse de Íinanţaľe pentru dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu

şi lung a seľviciului de salubrizare dinmunicipiulSlobozia;
o Cerinţe şi soluţii pentľu rea|izarea unui sistem eťrcient de salubľizaľe menajeră şi

Management Integrat al Deşeurilor în municipiul Slobozia.
o obiectivele şi çintele în domeniul gestionării deşeuľiloľ:
o Investiçiile necesaľe pentru gestiunea deşeuriloľ din nunicipiul Slobozia;



o Stabilirea celei mai bune politici de urmat în domeniul gestionării deşeuľiloľ în
municipiul Slobozia.

4.5. Analiza SWOT:
o Puncte tari / Puncte slabe / opotunităçi / Amenin1ăľi.
4.6. Ceľinţe generale privind seľviciul de salubľitate în municipiul Sloboziao Diľecţii de acţiune;
o Plan de măsuri pentru rezolvaľea pľoblemelor specifice şi puncteloľ slabe în

sistemulactua1existentdesalubritatedinmunicipiůlS1obozía;
o Prevenireageneľăľiideşeurilor;
o ValoriÍicareaenergetică;
4.7' Monitorizarea.Indicatorii cheie de uľmăľit şi de respectat:o Modaľtaçile de ľeglementaÍę şi paşii de uľmat în cazuľile când obiectivele,

teľmenele sau alte prevederi ale strategiei nu sunt respectate.
o
CAP. v. oBLIGAŢIILE PRESTAToRULUI
5.1.Săprestezeunserviciudecalitate,încondiţiilelegii.
5.2' Să executę servieiul cu profesionalism şi promptitudine.
5.3. Să returneze Beneficiaĺului la sfârşitul perioadei de elaborare a Strategiei orice
documente pe caľe le-a primit de la Beneficiaľ pentru realizarcaserviciului.
5.4. Să asigure resursele umane pentru prestarea serviciului.
5.5. Să păstreze confidenţialitatea datelor la caľe are acces în timpul activităţii sale în
cadľul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe care nu le-aľ Íi putut cunoaşte din alte
suľse.

scris al
beneficiarului

CAP. vI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
6.1. Să pună la dispoziţia prestatoľului date şi informaçii necesare pe care le deţine, pe
care le consideľă relevante îndepliniľii seľviciului de elaborare a Stiategiei.
6.2. sá cţeezę pľestatorului condiţii corespunzătoaľe şi să colaboreze cţ acesta în
activitatea specifi că desÍăşuľată de prestatoľ.
6.3. Să recepţioneze serviciul prestat după ťrnalizateastrategiei.
6.4. Să plătească pľestatorului pľeţul stabilit pľin ofeľta prezentatá.
6.5. Să nu copieze, multiplice, distľibuie, dezvăluie în nici un fel, total sau paľţial, nici
uneí alte persoane, companií, coľporaţii sau entită1i, nici una din informaţiile
confidenţiale sau aspecte legate de acestea ftľă acordul scľis alprestatorului.
6.6. Să nu permită accesul terţilor la infoľmaţiile confidenţiale fără acordul scris al
pľestatorului.
6.7' Să colaboreze pe cât este posibil cu Pľestatorul pentru fumizaĺeainformaţiiloľ pe
care acesta din uľmă le poate solicita în mod rczoĺabil pentru realizarca serviciului.
6.8. Să desemneze o persoană pentru ľelaţionaľea cu Pľestatorul pe durata desfrşurăľii
seľviciului.
6.9. Să paľticipe la recepţia finală a seľviciului executat de Pľestator.

CAP. vII. CONDIŢII DE CALITATE
Prestatoľul va efectua serviciul de elaboľare a Strategiei cu respectaľea strictă a
legisla1iei, noľmelor şi noľmativelor în vigoare, a tehnologiei de execuţie specifĺce
acestui gen de serviciu.



cAP.VilI. NECESAR DE PERSoNAL ŞI DOTĂRI PENTRU
DESFĂŞURAREA SERVICIULUI
Pľestatorul îşi va dimensiona structura de'resurse umane ou peľsonal caliťrcat şi toate
echipamentele şi piesele necesaľe derulăľii seľviciului de elaborare a Strategiei.

CAP. Ix. MoDALITĂŢI DE PLAT
9.1. Plata serviciului de elaboľare a Strategiei se va efectua numai după semnarea
pľocesului verbal de ľecepţie, a situaţiei de |latĺ, urmate ae emite.ea ĺá.i*iiá. .et'.
Prestator şi înľegistrarea acesteia la Beneficiar.
9.2. Situaţia de plată se va întocmi de cătľe executant confoľm procesului verbal de
recepţie încheiat şi semnat de ambele părţi.
9.3. Decontarea şi încasarea factuľii se va face în condiţiile legii, prin mijloacele
legale specifice, după semnarea procesului veľbal de ľecepţie a Stiategiei elaborate şi
situaţiei de plată.
9'4. Pľeţul total este ferm şi nu se ajustează.

CAP. X. VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANTII, CONDIŢII FINANCIARJ
10.1. Beneficiaľul şi Prestatorul vor veľifica împľeună modul în caľe a fost elaboľată
strategia, iaľ neregulile constatate în timpul veľiťrcărilor vor ťl rezolvate de către
Prestator frră alte obligaţii de plată din partea Beneficiarului, în teľmen de 48 de oľe'
I0.Ż. La sfârşitul elaboľării Strategiei se întocmeşte un proces-verbal de ľecepţie
semnat de ambele păľţi, apoi Prestatorulemite situaţia de plată.
10.3. Prestatorul ľăspunde de calitatea elaborării strategiei, garantând material şi
financiaľ de buna desÍăşurare a acesteia.
10'4. Garanţia serviciului: serviciul este gaľantat de Prestatoľ de la data încheieľii şi
semnă^ľii pľocesului verbal de recepţie.
10.5. In perioada de gaľanţie orice refaceľe a Stľategiei (în cazul când se constată
ulterioľ încheierii pľocesului veľbal de recepţie că Stľategia nu corespunde condiţiiloľ
de calitate impuse de prezentul caiet de sarcini) va fi remidiată de cátre Pĺest ator ťară,
alte obligaţii de plată.

CAP. xI. DURATA CoNTRÁCTULUI DE SERvICil
Durata de desÍăşurare a contractului este de 90 zíIe de la data înĺegistrării şi semnăľii
contractului de cătľe ambele păľţi.

CAP. XII. DISPOZTTTT FINALE
12.1 . Documentul Íinal al Strategiei _ versiunea tipărită va fi predată în trei exemplaľe,
inclusiv pe suport electľonic (CD). Se va întocmi un proces verbal de recepţie semnat
de ambele părţi.
I2.2.Toate modalitaflle ulterioare expirării gaľanţiei, de revizuire a datelor stľategiei,

după cum este cazul, impus de ceľinţele legale în vigoaľe, sau de măsuľi ulterioaľe
impuse de contľoale abilitate (A.N'R.S.C. etc.) vor fi specificate de Pľestator în f,rnalul
strategiei.
12.3. Strategiava Íi revizuită periodic, la intervale de circa 5 ani, pentru a permite
coordonaľea cu modiťrcările din legislaţia naţională şi contextul economic. Revizuirea
va avea în vedeľe informaţii de genul:
_ veľiÍicaľea infoľmaţiiloľ pľivind situaţia existentă;
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