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CENTI Cluj-Napoca este organizatie Enterprise Europe Network 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor a emis o comunicare în 21 martie 2017, privind 
situația actualizată a evoluției gripei aviare în țara noastră 

De la ultima raportare, din data de 10 martie, au mai fost confirmate încă 19 focare de gripă aviară la păsări 

domestice, în județele Constanţa – 2, Bucureşti – 1 şi Teleorman 16, numărul lor ajungând la 37: 

Tulcea – 1 focar stins în data 14.03.2017 (Sulina), 3 focare stinse în data de 28.02.2017 (Crișan, Periprava şi 

C.A. Rosetti) și 1 focar stins în data de 31.01.2017 (Pardina); 

Prahova – 1 focar stins în data de 01.03.2017 (Balta Doamnei) și 1 focar stins în data de 13.02.2017 

(Loloiasca); 

Bacău – 1 focar activ (Municipiul Bacău în 29.01.2017); 

Braşov – 1 focar stins Ucea de Jos în 22.02.2017; 

Mureş – 1 focar activ (Sâncraiul de Mureș în 22.01.2017); 

Constanța – 4 focare active (Almălau în 11.02.2017), 1 focar stins 10.03.2017 (Almalău); 
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Giurgiu – 1 focar activ (Remus în 15.02.2017); 

Argeş – 2 focare active (Mihăeşti în 23.02.2017) 

Mehedinţi – 1 focar activ (Husniciora în 23.02.2017); 

Bucureşti – 1 focar activ  (sector 1 – 14.03.2017); 

Teleorman – 17 focare active (Dracea în 08.03.2017, 16.03.2017 şi 

17.03.2017). 

 

Trebuie menționat că, de la data confirmării primului focar (30 decembrie 

2016), 9 au fost stinse. 

 

Numărul păsărilor domestice afectate de boală se ridică la 2.042. De 

asemenea, cazurile de gripă aviară, depistate la păsări sălbatice, au 

înregistrat o creștere, de la 149 la 160. 

 

Cazurile au fost înregistrate în: Constanţa – 50 de cazuri, Ialomiţa – 2 cazuri, 

Galaţi – 17 cazuri, Tulcea – 1 caz, Neamţ – 55 cazuri, Giurgiu – 3 cazuri, 

Iaşi – 1 caz, Bacău – 13 cazuri, Teleorman – 3 cazuri, municipiul Bucureşti – 

13 cazuri, Ilfov – 1, Arad – 1. 

De asemenea, au mai fost notificate un număr de 5 suspiciuni de gripă 

aviară la păsări sălbatice și domestice pentru care se așteaptă  confirmarea 

din partea Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Gripă Aviară – 

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, acestea fiind în stadiul de 

suspiciune. Până la această dată nu a fost depistată prezența virusului gripei 

aviare în exploatații comerciale de păsări. 

 

Carnea de pasăre și ouăle, achiziționate din unitățile autorizate sau 

înregistrate sanitar veterinar, sunt sigure pentru consum. 

Facem precizarea că, proprietarii de păsări afectați primesc despăgubiri 

financiare, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. 

 

Pentru a preveni răspândirea acestei boli, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă cetățenilor să 

respecte următoarele măsuri: 

- toate păsările din gospodărie se 

vor ține închise în perimetrul 

exploataţiei, fără a le permite 

accesul la lacuri şi bălţi; 

- păsările se menţin în adăposturi 

închise sau cel puţin, sub șoproane 

îngrădite, pentru a împiedica 

venirea în contact a păsărilor 

domestice cu cele sălbatice; de 

asemenea hrănirea și adăparea 

acestora trebuie să se facă în zone 

special amenajate, la care să nu 

aibă acces păsările sălbatice. 

- separarea rațelor și gâștelor 

domestice de alte păsări de curte; 

- limitarea accesului în curtea unde 

sunt adăpostite păsările la o 

singură persoană; 

- se interzice adăparea păsărilor de 

curte cu apă de suprafață, 

provenită din lacuri, iazuri, sau 

bălți; 

- toate cazurile de îmbolnăvire sau 

mortalitate la păsările din orice 

specie sau la mamifere din curtea 

proprie, vor fi anunțate, fără 

întârziere, medicului veterinar de 

liberă practică împuternicit; 

- toate cadavrele de păsări şi 

mamifere, descoperite în locuri 

publice, se anunţă, fără întârziere, 

medicului veterinar de liberă 

practică împuternicit sau la DSVSA 

județeană; 

- se interzice organizarea pe 

teritoriul localităţilor aflate în zona 

de supraveghere sau în zona de 

protecție, de pieţe, târguri sau 

expoziţii de păsări şi animale, până 

la clarificarea situaţiei 

epidemiologice pentru suspiciunile 

de boală identificate; 

- să nu pună mâna neprotejată cu 

mănușă, pe cadavrele de pasăre 

sau păsări bolnave; 

- să nu lase copii să se joace cu 

păsări domestice sau păsări 

sălbatice. 

- să respecte indicațiile medicului 

uman de familie şi ale medicului 

veterinar de liberă practică 

împuternicit. 

Situația epidemiologică din 

România, în contextul influenței 



aviare, este monitorizată permanent de Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor și structurile subordonate de la nivel local, 

pentru limitarea extinderii și eradicarea bolii. 

http://www.ansvsa.ro/blog/actualizarea-situatiei-privind

-evolutia-influentei-aviare-in-tara-noastra-2/ 

 

Comisia pentru agricultură: „Lanțul 
scurt” din legea comercializării 
produselor ar putea fi înlocuit cu 
„parteneriat direct”  
 

Marile magazine nu mai sunt obligate să vândă 

produsele românești în spații speciale și nu trebuie să 

mai achiziționeze marfa pe lanțul scurt, ci prin 

parteneriat direct. 

 

Acestea sunt numai câteva propuneri agreate de 

Comisia pentru Agricultură de la Camera Deputaților 

ca modificări la legea privind comercializarea 

produselor românești. Comisia pentru Agricultură a 

dezbătut o sesizare a Comisiei Europene cu privire la 

legea amintită și a făcut mai multe propuneri, urmând 

ca săptămâna viitoare să decidă cu privire la 

modificările ce vor fi aduse legii. 

 

„Este vorba despre o sesizare, notificare, de la 

Comisia Europeană pe care am dezbătut-o cu toți 

beneficiarii prevederilor legii privind comercializarea 

produselor românești. Unul dintre lucrurile cerute de 

Comisia Europeană, pe care l-am eliminat, este cel cu 

spații de vânzare stabilite concret pentru firmele 

românești, ceea ce se face oricum în lanțurile 

comerciale. Sunt vizibile reclamele care duc spre 

aceste rafturi de vânzare distincte. Un alt lucru care a 

deranjat a fost acel termen „lanț scurt” care, din 

păcate, se regăsește în legislația europeană și trebuia 

înlocuit. Am avut mai multe propuneri, iar una se 

referea la acel parteneriat, care a fost acceptată în 

mare parte acum. Cei mai mulți dintre cei care au 

participat la discuție au acceptat varianta de 

parteneriat între market si producător, care pare mult 

mai corectă. Până acum magazinele erau obligate să 

cumpere de pe lanțul scurt produse, adică din 

apropiere, nu prin două - trei mâini, ca să traducem. 

Lanțul scurt înseamnă direct, între producător și 

mine”, a declarat președintele Comisiei pentru 

agricultură de la Camera Deputaților Ioan Munteanu, 

după ședință. 

 

Acesta a mai adăugat că o alta cerință a CE a fost 

eliminarea din lege a prevederii potrivit căreia 

supermarketurile sunt obligate sa achiziționeze 51% 

din produsele alimentare prin lanț scurt, dar comisia 

preferă să păstreze acest procent. 

http://www.agrofood.ro/index.php/component/k2/

item/650-comisia-pentru-agricultura-lantul-scurt-din-

legea-comercializarii-produselor-ar-putea-fi-inlocuit-cu

-parteneriat-direct 
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Pentru campania agricolă 2015-2016 
cei mai mari fermieri au încasat 
subvenții de 54 milioane euro 
 

Cei mai mari zece agricultori au încasat împreună 

subvenții în valoare de 54 de milioane de euro, în 

campania care a început la sfârșitul anului 2015 și s-a 

finalizat în septembrie 2016, în creștere cu 80% față 

de campania din 2014-2015, perioadă în care cei mai 

mari fermieri au obținut în total 30 de milioane de 

euro, reiese din datele transmise de Agenția de Plăți 

și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Cea mai mare 

subvenție a fost în valoare de 17 milioane de euro și a 

fost încasată de fermierul Constantin Dulute din Insula 

Mare a Brăilei. Conform regulamentului european, 

plata subvențiilor din agricultură este efectuată in 

perioada 1 decembrie-30 iunie a anului calendaristic 

următor. Însa fiecare stat membru UE poate plăti 

înaintea datei de 1 decembrie, dar nu mai devreme de 

16 octombrie, avansuri de pana la 50% în cazul 

plăților directe. Potrivit informațiilor furnizate de APIA, 

Agricost, unde acționar majoritar este Constantin 

Dulute , deține cele mai mari suprafețe agricole. În 

campania 2015, Dulute a obținut subvenții de peste 17 

milioane de euro, în creștere cu 65% față de 

campania anterioară. În campania 2014, fermierul din 

Brăila a încasat 10,3 milioane de euro.  

Pe locul al doilea în clasamentul fermierilor care au 

obținut cele mai mari subvenții în Campania din 2015 

se afla firma controlata de Ioan Niculae, Intercereal. 

Firma unuia dintre cei mai bogați oameni din România 

este înregistrată în Ialomița și a încasat în perioada 

2015-2016 suma de aproape 8,6 milioane de euro din 

subvenții agricole. 

 

În clasamentul celor mai mari agricultori se afla si 

Martini Luciano, proprietarul firmei Emiliana West 

Rom din județul Timiș. Italianul a primit în campania 

2015, subvenții în valoare de 6,6 milioane de euro, 

faţă de 1,8 milioane de euro în campania 2014. Pe 

locul al patrulea in topul fermierilor cu cele mai mari 

suprafețe agricole se afla Laoun Youssef și Sarkis 

Sarkis, prin firma Maria Trading din Călărași. În 

campania 2015, cei doi acționari au obținut o 

subvenție de la APIA de 3,8 milioane de euro. O alta 

companie agricolă din Ialomița care a primit o 

subvenție semnificativă pentru suprafețe agricole este 

compania Zimbrul. Firma a încasat, in campania 2015, 

peste 3 milioane de euro, în creștere cu 66% față de 

campania anterioară. În ceea ce privește campania 

din 2016, până la 13 februarie 2016 APIA a autorizat 

plata unei sume de peste 1 miliard de euro. Agenția 

de Plăți si Intervenție pentru Agricultură a autorizat 

pentru plata subvențiilor agricole din România o 

suprafață totală de 30,8 milioane de hectare în 

campania din 2016, în scădere cu 10,7%, față de 

campania din 2015, potrivit unui raport realizat de 

APIA în perioada 2007-2016. 



 

În 2016, circa 901.252 de fermieri au depus cererea 

unică pentru obținerea subvențiilor din agricultură, in 

scădere cu 4,5% față de 2015, an în care au fost 

depuse 944.076 de cereri, se mai arată in raportul 

APIA. http://www.finantare.ro/pentru-campania-

agricola-2015-2016-cei-mai-mari-fermieri-au-incasat-

subventii-de-54-milioane-euro.html 

 

În 2017, alocare financiară de circa 

două miliarde de euro pentru 

investițiile în agricultură  
 

Toate măsurile pentru realizarea de investiții în 

agricultura aferentă anului 2017, cuprinse în 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

vor fi lansate începând din această lună, iar alocarea 

financiară se ridică la aproximativ două miliarde de 

euro, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). De altfel, mai 

multe propuneri de modificare a criteriilor de selecție 

aferente submăsurilor în sectorul agricol au fost 

prezentate în cadrul primei întâlniri a Comitetului de 

Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, aferentă anului 2017, prezidată de 

secretarul de stat Alexandru Potor. La discuții au 

participat 32 membri, alături de reprezentanții 

Autorității de Management pentru PNDR, cei ai AFIR, 

ai APIA și ai Directoratului General pentru Agricultură 

din cadrul Comisiei Europene. „Cu privire la 

Submăsura 4.3 componenta irigații, în cadrul 

Comitetului de Monitorizare au fost prezentate 

membrilor și agreate de comun acord concluziile 

discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene privind 

modificarea fișei măsurii cu impact asupra suprafeței 

potențial irigabile viabilă din punct de vedere 

economic, respectiv creșterea acesteia de la 823.000 

hectare la 1,8 milioane de hectare, în conformitate cu 

Programul național de reabilitare a infrastructurii 

principale de irigații din România, putându-se astfel 

realiza investiții de modernizarea infrastructurii 

secundare de irigații pe o suprafață de 619.000 ha 

irigate în trecutul recent (perioada 2007-2016)”, se 

arată în comunicatul MADR. Totodată, s-a agreat ca, 

în cadrul celor 1,8 milioane de hectare viabile, să fie 

realizate investiții oriunde, în limita celor aproximativ 

620.000 de hectare (utilizate în trecutul recent) pentru 

care se consideră că există resurse de apă suficientă. 

https://www.agerpres.ro/economie/2017/03/20/alocare

-financiara-de-circa-doua-miliarde-de-euro-pentru-

investitiile-in-agricultura-in-2017-12-26-47 

 

PNDR: calendarul oficial al lansării 

măsurilor de finanțare in 2017 
 

Ministerul Agriculturii a anunțat oficial calendarul 

principalelor măsuri de finanțare cu fonduri europene, 

în 2017, din Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

De asemenea, au fost anunțate și alocările financiare 

ale submăsurilor.  

 

De exemplu, pentru submăsura 4.1 – Exploatații 

agricole, alocările financiare din 2017 vor fi de 105 

milioane de euro (sectorul vegetal) şi 80 milioane de 

euro (sectorul zootehnic). Măsura 4.1 urmează să fie 

lansată în luna aprilie 2017, potrivit lui Floricel Maricel 

Dima, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Una dintre cele mai 

importante submăsuri – 6.1 – Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri – va beneficia in 2017 de o alocare 

financiară de 170 de milioane de euro. Submăsura 

urmează să fie lansată în perioada martie-aprilie 

2017, conform MADR. De asemenea, în aceeași 

perioadă (martie-aprilie 2017) va fi lansată și 

submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici, care va beneficia de o alocare în valoare de 100 

de milioane de euro. Pentru submăsura 4.1  dedicată 

investițiilor în exploatații pomicole, suma alocată în 

acest an este de 100 milioane de euro. Data de 

lansare a submăsurii 4.1a este aprilie 2017. 

 

O altă alocare substanțială va avea și submăsura 4.2–

sprijin pentru investiții în procesarea/marketing-ul 

produselor agricole, fondurile europene disponibile 

pentru agricultori ridicându-se la 100 milioane de euro. 

Lansarea acestei sesiuni va avea loc în perioada mai-

iunie 2017, conform informațiilor oferite de Ministerul 

Agriculturii. De asemenea, fermierii vor putea solicita 

în 2017 si fonduri europene in cadrul submăsurii 4.2a 
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– sprijin pentru investiții în procesarea/ marketing-ul 

produselor pomicole. Suma alocată este de 12 

milioane de euro, submăsura urmând să fie lansată în 

perioada mai-iunie 2017. În perioada iulie-august 

2017 se va lansa si submăsura 15.1 – Plăți pentru 

angajamentele de silvo-mediu, care dispune de o 

alocare financiară de 117 milioane de euro. În sectorul 

public, submăsura 4.3 – investiții în dezvoltarea de 

drumuri agricole, forestiere și irigații va fi lansată în 

martie 2017. De asemenea și submăsura 7.2 – 

Investiții în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 

la scară mică va fi deschisă în această lună. Această 

submăsură va beneficia de o alocare de 356 de 

milioane de euro. Tot în luna martie va fi lansată și 

submăsura 7.6 – Investiții în patrimoniul cultural, cu o 

alocare de 100 de milioane de euro, conform oficialilor 

MADR care au prezentat aceste date în cadrul unei 

conferințe de specialitate. http://cepu.ro/pndr-

calendarul-oficial-al-lansarii-masurilor-de-finantare-

2017/ 

 

Aproape 350 milioane RON, ajutor 
de motorină pentru fermieri 
 

Guvernul alocă aproape 350 de milioane de lei în anul 

2017 pentru ajutoarele de stat pentru agricultură, 

destinate acoperirii unor costuri cu motorina utilizată 

în agricultură, conform unui proiect de hotărâre de 

guvern publicat marți de Ministerul Agriculturii. 

„Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 

2017 este de 349.425,00 mii lei și se asigură de la 

bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare 

aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

pe anul 2017” – se arată în proiectul de HG pentru 

completarea articolului 10 din Hotărârea Guvernului 

nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor 

de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată 

în agricultură. Banii vor asigura resursele financiare 

pentru plata sumelor aferente cantităților de motorină 

determinate cu acciză redusă pentru perioada 1 

octombrie 2016 – 31 decembrie 2016.Măsura ar 

„permite diminuarea efectivă a costurilor de producție 

prin rambursarea sumelor reprezentând diferențele de 

accize în anul 2017 și stimulează desfășurarea în 

continuare a activităților din agricultură”, susține 

Guvernul. http://www.romania24.net/aproape-350-

milioane-ron-ajutor-de-motorina-pentru-fermieri-

finantari/ 

 

Apicultorii români  vor putea 
beneficia, in 2017, de un sprijin 
financiar de 16,19 milioane de lei 
prin Programul Național Apicol  
2017-2019 
 

Apicultorii români vor putea beneficia, în 2017, de un 

sprijin financiar de 16,19 milioane de lei prin 

Programul Național Apicol 2017-2019, suma totală 

alocată programului pentru cei trei ani fiind de 48,5 

milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotărâre de 

Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale (MADR). 

 

„Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, alocat pentru Programul național apicol pentru 

perioada 2017-2019, este de 48.576.902,06 lei, 

potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene din 5 

iulie 2016 de aprobare a programelor naționale de 

îmbunătățire a producției si comercializării produselor 

apicole prezentate de statele membre”. 

 

Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor 

din PNA cu 50% din cheltuielile efectuate de România 

pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA. 

Potrivit proiectului de act normativ, suma totală 

alocată programului este distribuită în mod egal pe 

anii 2017 - 2019, respectiv câte 16.192.302,19 lei în 

fiecare din acești ani. 

Scopul Programului național apicol pentru perioada 

2017-2019 este de îmbunătățire a producției și 

comercializării produselor apicole, iar cele patru 

acțiuni pentru care se acordă sprijin financiar sunt: 

asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de 

apicultori; combaterea agresorilor și a bolilor specifice 

stupilor, în special a varoozei; raționalizarea 

transhumanței; măsuri de asistență pentru 

repopularea septelului apicol din Uniune. 

http://www.madr.ro/programul-national-apicol.html 
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AGRA EXPO TRANSILVANIA 
Un eveniment dedicat performanței în agricultură. 30 

martie - 2 aprilie, Expo Transilvania, Cluj-Napoca 

 

Desfășurat la Centrul Expozițional Expo Transilvania din 

Cluj-Napoca, în perioada 30 martie–2 aprilie, AGRA EXPO 

TRANSILVANIA este un târg Specializat pentru Agricultură, 

Zootehnie, Industrie Alimentară, Silvicultură, Vânătoare și 

Pescuit. 

 

Datorită tematicii sale, târgul se adresează următoarelor 

zone de interes:  

• microferme si ferme mici; 

• gospodării țărănești active; 

• producători de produse alimentare tradiționale și 

țărănești; 

• entități non-agricole din mediul rural; 

• agricultură de hobby sau de sfârșit de săptămână. 

 

Organizat de EXPO TRANSILVANIA și Camera de Comerț 

și Industrie Cluj , având ca partener media principal AGRO 

TV, târgul AGRA EXPO TRANSILVANIA 2017 își propune, 

ca și la edițiile precedente, să răspundă problemelor și 

nevoilor acestor zone de interes.  

 

Datorită succesului ediției 2016 și la această ediție se vor 

accentua printr-o prezență și desfășurare cât mai completă 

și mai complexă a domeniilor specifice regiunii Transilvania 

– tehnologii agricole performante, creșterea animalelor și 

păsărilor de fermă,  pomicultură/ viticultură/ legumicultură/ 

floricultură, prelucrarea produselor primare animaliere, a 

legumelor și fructelor, fabricarea produselor artizanale etc. 

 

Evenimente conexe: 

• expoziție de animale de fermă și păsări de curte de 

rasă; 

• prezentarea unor soiuri de valoare, românești de măr și 

căpșuni; 

• expoziție floricolă cu vânzare; 

• potențialul creșterii și valorificării economice a raselor 

de porci de mangalița și Bazna în sistem gospodăresc; 

• „drumul pâinii”, „drumul cașului de oaie”; 

• simpozion privind valoarea nutrițională și economică a 

capșunului; 

• simpozion privind valoarea nutrițională și economică a 

zmeurului/murului/afinului/coacăzului și altor fructe de 

pădure; 

• arta cultivării ciupercilor Pleurotus, Champignon si 

Shiitake (ciuperca parfumată) ca afacere sau hobby, 

concursuri cu premii și multe altele. 

 

Pentru detalii și informații privind participarea, D-na Daniela 

Popescu – Project Manager, email: 

daniela_vlad_popescu@yahoo.com, tel. 0729-022 280. 

 

Intrarea este liberă. 

 

 

AGRARIA 2017 
Agraria își deschide porțile joi, 21 aprilie 2016 

începând cu ora 10.00.  

 

Definită ca ”Locul de întâlnire al fermierilor informați”, cea de

-a 22-a ediție a expoziției își propune să fie și în acest an 

cea mai importantă platformă de comunicare dintre fermieri 

și furnizori de input-uri pentru agricultură din zona 

Transilvaniei. Iată câteva din cifrele acestei ediții: 

• aproximativ 300 de expozanți și co-expozanți; 

• expozanți din 16 țări: România, Ungaria, 

Austria,Germania, Finlanda, Italia, Bulgaria, Spania, 

Franța, Danemarca, Polonia, Cehia, Olanda, Slovacia, 

Serbia și Turcia; 

• peste 10 hectare spațiu expozițional; 

 

Zilnic, în perioada 21-24 aprilie 2017, fermierii au 

posibilitatea să participe la demonstrațiile cu mașini agricole. 

În Zona Demo ”Tractor și Tractorist” au posibilitatea să 

conducă un tractor printre obstacole. Tractoarele puse la 

dispoziție în acest an: 

• Kubota prin Agri Alianța 

• Deutz-Fahprin NHR AgroPartners  

• Massey Ferguson prin General Leasing  

• John Deere prin IPSO Agricultură și 

• CASE prin Titan Machinery 

 

În Zona Demo ”Tehnici modernepentru Protecția Plantelor”, 

cei interesați vor putea asista la demonstrațiile comentate cu 

mașini de erbicidat prezentate de companiile Mewi, 

Tehnofavorit și Agrifac. O altă demonstrație interesantă 

pentru testarea mașinilorde erbicidat va avea loc în standul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca. 

 








