
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

    PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E   nr.   8 / 2021 

privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 

desfășurată in semestrul II al anului 2020 

 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr. 7/11.01.2021, prin 

care se propune aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2020,  

 Ţinând seama de prevederile: 

- art. 40 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  art. 29 alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  

prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor 129 alin. (2), lit. „d”,  alin. (7) lit. “b” si art. 139 alin. (1)  din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă Raportul asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav din orașul Geoagiu, desfasurata in semestrul II al anului 2020, conform anexei la prezenta 

hotărâre.   

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

 - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

     - Primarului oraşului Geoagiu; 

 - Directiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Geoagiu; 

 - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe 

site-ul instituției www.geoagiu.ro.  

 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la HCL Geoagiu nr. ____ / 2021 

 

RAPORT  
privind activitatea desfăşurată de asistenţi personali ai persoanelor cu  

handicap grav din orașul Geoagiu, pe semestrul II al anului 2020  

 

 

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Directia de 

Asistenta Sociala  controlează periodic  activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un 

raport Consiliului Local.  

 Având în vedere prevedrerile art.29, alin.1 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, Directia de Asistenta Sociala are obligaţia de a prezenta semestrial 

consiliului local, raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 

care să conţină în mod obligatoriu date referitoare la:  

 - dinamica angajării asistenţilor personali;  

 - modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă;  

 - informaţii privind numărul de asistenţi personali şi instruirea acestora;  

 - controalele efectuate şi probleme sesizate.  

 Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza 

în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării 

situaţiei persoanelor cu handicap grav, astfel aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la 

care starea lor o cere, pentru întegul lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.  

 Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.  

 În contextul aspectelor menţionate, la finalul semestrului II al anului 2020 s-au înregistrat 

următoarele date:  

 1. Dinamica angajării asistenţilor personali :  

 La sfârşitul semestrului I al anului 2020 în cadrul directiei erau angajaţi un număr de 11 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, iar pe parcursul semestrului II al anului 2020, 

nu au fost modificari, astfel am incheiat anului 2020 cu un numar de 11 asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav, conform  anexei 1,  

 

 Pe parcursul semestrului II al anului 2020, din numărul total de 65 indemnizaţii lunare de 

însoţitor pentru persoane cu handicap grav, un numar de 9 indemnizatii lunare, au incetat, din 

urmatoarele motive:  

− 8 persoane cu handicap grav, beneficiare de indemnizatii lunare de insotitor, au decedat, 

− iar pentru o persoana cu handicap grav s-a schimbat domiciliul in alta localitate. 

 

−  un numar de 4 indemnizatii au fost puse in plata, rezultand un numar de 60 

indemnizatii lunare de insotitor pentru persoanele cu handicap grav la sfârşitul 

semestrului II al anului 2020, conform anexei 2, 

 

Totalul  persoanelor cu handicap grav la sfarsitul anului 2020 este de 71 persoane. 

 Suma totala platita pentru anul 2020, pentru salariile asistentilor personali si a 

indemnizatiilor lunare este de 1.463.886 lei. 

 

 2. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă:  

 Conform art. 37 alin. 1 lit.c, alin 2 precum şi alin. 3 din Legea 448/2006, republicată 

asistentul personal are dreptul anual la concediul de odihnă iar angajatorul are obligaţia să asigure 



persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În cazul în care nu se poate 

asigura acest lucru, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţia lunară în cuantum egal 

cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care 

reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice sau găzduirea într-un 

centru de tip respiro.  

 Pe teritoriul administrativ al orasului Geoagiu nu există însă un centru de tip respiro, astfel 

UAT orasul Geoagiu nu poate asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă, făcându-se astfel obligată de a plăti persoanei cu handicap grav o indemnizaţie  lunară în 

cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale 

care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

 Pe tot parcursul anului 2020, toti asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav,  au 

beneficiat, lunar, de indemnizatie de hrana, iar in luna decembrie 2020, cei 11 asistenti personali a 

primit vouchere de vacanta, conform legislatiei in vigoare. 

 3.Informaţii privind instruirea asistenţilor personali: 

 Precizăm că în conformitate cu cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr.448/2006 

republicată, asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de 

angajator, astfel, în semestrul II al anului 2020  a fost organizata instruirea celor 11 asistenti 

personali. 

   

 4.Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate  

 În conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din Legea 448/2006 republicată, autoritatea 

locală are obligaţia de a efectua vizite periodice de monitorizare a activităţii asistenţilor personali 

care au ca scop asigurarea respectării drepturilor şi interesului superior al persoanei cu dizabilităţi 

pe care asistentul personal o are in îngrijire.  

 Deplasarile in teren au fost limitate avand in vedere restrictiile generate de epidemia de 

coronavirus SARS-COV 2, dar legatura cu asistentii personali a fost facuta telefonic ( dar si fizic 

atunci cand au fost distribuite pachetele de igiena si produsele alimentare) si a vizat verificarea 

modului în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal, modul cum 

persoana cu handicap este îngrijită, mediul de viaţă, igiena sau alimentaţia acesteia, astfel nu s-au 

evidenţiat aspecte negative în activitatea asistenților personali şi nu au fost făcute precizări ale 

persoanei cu handicap în ceea ce priveşte activitatea acestora, ţinând cont de faptul că majoritatea 

asistenţilor personali locuiesc efectiv cu persoana cu handicap grav, fiind rude de gradul I în 

majoritatea cazurilor.  

Considerăm că legislaţia specifică persoanelor cu dizabilităţi răspunde cerinţelor 

persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republicată, astfel în semestrul II al anului 2020, 

nu am intâmpinat greutăți privind acordarea drepturilor salariale și plata indemnizațiilor,  

În  semestrul II al anului 2020, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat 

persoanele cu handicap grav din partea asistenţilor personali, au fost de bună calitate, fiind 

realizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, servicii ce sunt monitorizate de 

dna Chelariu Ramona Maria – referent în cadrul Directie de Asistenta Sociala. 
 

 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

Nr. 7/11.01.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2020 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

modificată şi completată, există obligaţia ca, semestrial, să se întocmească un raport 

privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, aflaţi în plată. 

Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a 

monitoriza în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor 

personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap grav, astfel aceştia 

să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru întregul lanţ de 

nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.  

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice 

potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de 

care suferă.  

Considerăm că legislaţia specifică persoanelor cu dizabilităţi răspunde cerinţelor 

persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republicată, astfel în semestrul II al 

anului 2020 nu am intâmpinat greutăți privind acordarea drepturilor salariale și plata 

indemnizațiilor,  

În  semestrul II al anului 2020, apreciem că serviciile sociale de care au 

beneficiat persoanele cu handicap grav din partea asistenţilor personali, au fost de bună 

calitate, fiind realizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, 

servicii ce sunt monitorizare de dna Chelariu Ramona Maria – referent în cadrul  

Direcției de Asistenta Sociala Geoagiu . 

Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

  

                                                                                   Primar, 

                                                                           ec. Cărăguţ Vasile 

 

 

 



 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL  LOCAL  GEOAGIU 

DIRECȚIA  DE ASISTENTA SOCIALA 

Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141 

Tel. /Fax: 0254-248880; 0254-248881 

E-mail: primaria@geoagiu.ro 

 

Nr. 8/14.01.2021 

 

  

                                                   

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului  privind activitatea desfăşurată de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav din orașul Geoagiu, pe semestrul II al anului 2020  

 

 

  

 Având în vedere prevedrerile art.29, alin.1 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului 

Local al orașului Geoagiu, are obligaţia de a prezenta semestrial consiliului local, raportul de 

activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, care să conţină în mod 

obligatoriu date referitoare la :  

 - dinamica angajării asistenţilor personali;  

 - modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă;  

 - informaţii privind numărul de asistenţi personali şi instruirea acestora;  

 - controalele efectuate şi probleme sesizate.  

 

 Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza 

în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării 

situaţiei persoanelor cu handicap grav, astfel aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la 

care starea lor o cere, pentru întegul lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.  

 Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.  

 

Considerăm că legislaţia specifică persoanelor cu dizabilităţi răspunde cerinţelor 

persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republicată, astfel în semestrul II al nului 2020 nu 

am intâmpinat greutăți privind acordarea drepturilor salariale și plata indemnizațiilor,  

În  semestrul II al anului 2020, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat 

persoanele cu handicap grav din partea asistenţilor personali, au fost de bună calitate, fiind realizate 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, servicii ce sunt monitorizare de dna 

Chelariu Ramona Maria – referent în cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Geoagiu . 
 

   

 

          DIRECTOR, 

                                                                  ec. Igna Maria Angela  
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  ANEXA 1 

 

 

 

TABEL NOMINAL 

 CU ASISTENTII PERSONALI  AI  PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV  

SEMESTRUL II  2020 

 
 

 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele 

asistentului personal 

Numele si prenumele 

persoanei cu handicap 

Grad 

De rudenie 

Domiciliul pers. 

cu handicap 

Nr. certificat/data valabilitate 

1 Blaga Mihaela Blaga Diana Maria  Mama Bozes nr. 22 60276/04.09.2008 (I-3661/20.03.2017) 

perm. 

2 Ciapsa Elena Andreea Ciapsa Bogdan-Florin Mama Aurel Vlaicu-282 225/03.03.2020  24  luni 

3 Gh.Candea Mihaela Cociobea Rodica Sora Geoagiu –Bai-5 8936/09.07.2002  perm. 

4 Mares Ana Mares Dan Mama Geoagiu  -21 1317/05.03.2012  perm. 

5 Mihaltan Ghita Costea Diana Nicoleta Bunica Calea Rom.bl5/11 84/28.01.2020 29 luni 

6 Pal Emilia Pal Monica Claudia Mama Aurel – Vlaicu 21 65109/29.01.2009 perm. 

7 Stanut Silvia Stanut Aureliana Mama Geoagiu-3 8935/09.07.2002 perm. 

8 Span Adriana Mirela Span Alin Marian Mama Calea Rom. 74 2463/05.08.2020 perm. 

9 Trandafir Paraschiva Trandafir Claudia –R Mama Calea Romanilor, nr. 

108F 

2110/27.06.2016 perm. 

10 Vida Cercel Ioan Vida Cercel Odeta Ioana Fiica Magura G2/3 735/24.09.2019  24  luni 

11 Zapodean Cornelia Zapodean Cornelia Fiica Gelmar, 31 37071/01.06.2006 perm. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ANEXA  2 

 

TABEL   NOMINAL 

 CU PERSOANELE INCADRATE IN GRAD DE HANDICAP GRAV CARE AU BENEFICIAT  

DE INDEMNIZATIE IN  SEMESTRUL II  AL ANULUI 2020 
 

 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele 

persoanei cu handicap 

Ingrijitor 

Nume si prenume 

Grad 

De 

rudenie 

Domiciliul /Resedinta 

pers. 

cu handicap 

Nr.certificat/data 

Valabilitate 

1 Bacrau Ramona Elisabeta Bacrau Ramona Elisabeta ----- Muzicantilor, 10A 5026/02.10.2013     perm. 

2 Bacrau Ileana-Claudia Bacrau Ileana Claudia --- Muzicantilor, 52                 1570/18.03.2015    perm. 

3 Bacrau Nicolae Alexandru Bacrau Dorin tata Muzicantilor, 57                 552/30.07.2019     24 luni 

4 Bacrau Antone Bacrau Antone --- Muzicantilor, 52              3681 /07.11.2020    perm. 

5 Bacrau Antonia Petruta Bacrau Maria Magdalena mama Muzicantilor, 52 1121/17.12.2019  24 luni 

6 Batrina Valeria Batrina Valeria ----- Homorod, 24 2473/04.05.2015     perm. 

7 Borza Ioan Borza Ioan ---- Homorod, 175 54755/10.04.2008   perm. 

8 Bogdan Alexia Raluca Bogdan Radu Ilie tata Independentei, 12 12/08.01.2019 24 luni 

9 Buna Vijai Buna Vijai ---- Muzicantilor ,22 68229/30.04.2009 (I-5088/27.03.2017)    perm. 

10 Beca Sabina Beca Sabina ------ Feredeului, 8 3337/03.07.2013     perm. 

11 Bota Valer Bota Valer --- Aurel Vlaicu, 248 3462/02.07.2015     perm. 

12 Buda Elena Buda Elena ---- Calea Romanilor, 222 3884/06.08.2014    perm. 

13 Borza Raluca Mihaela Borza Alina Estera mama Morii, 21 710/17.09.2019      24 luni 

14 Bogdan Vasilica Mihaela Bogdan Vasilica Mihaela ----- Calea Romanilor, 193A 3481/07.08.2019   perm. 

15 Busuioc Tudosie Andrei 

Cristian 

Busuioc Tudosie Cristian 

Nicolae 

tata Independentei, 33C 523/23.06.2020    24 luni 

16 Borza Gheorghita Borza Gheorghita ---- Aurel Vlaicu, 219 3837/05.09.2018   perm. 

17 Bogdan Romulus Bogdan Romulus --- Muzicantilor, 4 1617/10.04.2019 perm. 

18 Buna Mariana Dorina Paul Elena mama Muzicantilor, 34 724/08.09.2020 24 luni 

19 Cibian Ana Cibian Ana --- Renghet, 6 6279/06.10.2011     perm. 

20 Candin Ana Candin Ana --- Gelmar, 118 6696/28.12.2016     perm. 

21 Cazan Sofia Cazan Sofia ---- Calea Romanilor, 5/14 3841/09.08.2017    perm. 

22 Cozmariu Vasile Cozmariu Vasile ---- Calea Romanilor, 5/28 4015/02.12.2020  12 luni  

23 Cismas Aurora Cismas Aurora ---- Gelmar, 111 511/05.02.2020  perm. 

24 Crainic Aron Crainic Aron --- Independentei, 26 611/12.02.2020 24 luni 

25 Dinescu Roxana Dinescu Roxana ----- Muzicantilor, 60 957/11.03.2020   24 luni 

26 Finisan Ioan Finisan Ioan ---- Gelmar, 53 1490/11.04.2018  perm. 



27 Florea Ioan Florea Ioan ---- Bobalna, 34 2627/12.08.2020 12 luni 

28 Girjob Ioan Girjob Ioan ----- Feredeului, 27 3597/22.08.2018    perm. 

29 Herta Silvia Herta Silvia ----- Vilelor, 18 3740/02.08.2017   perm. 

30 Husag Maria Vasilica Husag Claudia mama Homorod, 139 477/02.07.2019 24 luni 

31 Herta Maria Herta Maria --- Teilor, 81 4060/04.09.2019 perm. 

32 Homorodean Traian Homorodean Traian ---- Homorod, 122 4631/02.10.2019 perm. 

33 Indrei Floare Indrei Floare ---- Renghet, 120 1482/08.04.2020 24 luni 

34 Lal Gheorghita Lal Gheorghita ---- Renghet, 163 5197/06.11.2017   perm. 

35 Lapadat Elena Lapadat Elena --- Gelmar, 8/9 927/06.03.2019  24 luni 

36 Lacau Alexandru Lacau Alexandru ---- Gelmar, 8/16 70/04.01.2018      perm. 

37 Muntean Gabriel Sabin Muntean Gabriel Sabin --- Geoagiu-09 59501/14.08.2008   perm. 

38 Motovelet Ioana Motovelet Ioana ----- Cigmau, 27 2903/27.05.2015   perm. 

39 Mermezan Iosif Mermezan Iosif ---- Feredeului, 53 273/10.01.2018 perm. 

40 Moise Dorica Marilena Moise Dorica Marilena ---- A.Vlaicu, 64 1166/20.03.2019 perm. 

41 Medrea Ioan  Medrea Ioan --- Renghet, 114 1091/13.03.2019 perm. 

42 Mermezan Patrik Mermezan Angela V. mama Calea Romanilor, 5/17 20/07.01.2020 12 luni 

43 Necsa Elena Necsa Elena ---- Gelmar, 104 5735/11.12.2019 perm. 

44 Necsa Horia Iosif Necsa Horia Iosif ---- Gelmar, 33 618/12.02.2020 12 luni 

45 Nemes-Simina George Nemes-Simina Gheorghe tata Gelmar, 6 450/25.06.2019    24 luni 

46 Noja Veronica Noja Veronica --- Calea Romanilor, 275 2428/13.06.2018 perm. 

47 Puscau Sorin Ioan Puscau Sorin Ioan ----- Sanatorului, 24 2335/16.04.2013      perm. 

48 Popan Vasile Popan Vasile ---- Cigmau, 39 5885/04.12.2017   perm. 

49 Rabdat Ilina Rabdat Ilina --- A. Vlaicu, 71/2 5020/18.10.2017   perm. 

50 Span Ioan Span Ioan --- Tilesului, 16 2034/17.06.2020 12 luni 

51 Saratean Vasile Saratean Vasile ---- Calea Romanilor, 221 201/15.01.2020  perm. 

52 Stanc Elena Stanc Elena ---- Renghet-143 35152/02.10.2006    perm. 

53 Stanciu Maria Stanciu Maria ----- Independentei, 27                  76833/08.04.2010    perm. 

54 Stoica Dorina Stoica Dorina  -------- Valeni, 7 58433/30.07.2008    perm. 

55 Stefani Ecaterina Stefani Ecaterina ----- A.Vlaicu, 265 3931/09.08.2017  perm. 

56 Savu Calin Savu Calin ----- Germisara, 4 7958/08.12.2011   perm. 

57 Stefan Iosif Stefan Iosif ---- Germisara, 28 4169/30.08.2017  perm. 

58 Tira Gheorghe Tira Gheorghe ----- Aurel Vlaicu, 2 996/02.03.2017   perm. 

59 Trif Aurelia Trif Aurelia ---- Homorod, 222 2859/02.09.2020 24 luni 

60 Ursache Anastasia Maria Ursache Florinel Dorel tata Calea Romanilor, 219A 565/07.07.2020 12 luni 

 


