
Aprob,
Conducătorul autorităţii contractante,

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Cod CPV Lei, fără TVA 

1. online 

2. 2,269.50 lei aprilie 2018 mai 2018 online 

3. 1,000.00 lei buget local mai 2018 mai 2018 online 

4. online 

5. 14,000.00 lei aprilie 2018 mai 2018 online 

ANEXA Nr. 1 

Nr. 
crt.

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ acordului - 
cadru

Valoarea estimată 
a contractului de 
achiziţie publică/ 
acordului - cadru 

Sursa de 
finanţare 

Procedur
a 
stabilită/ 
instrume
nte 
specifice 
pentru 
derularea 
procesulu
i de 
achiziţie 

Data (luna) 
estimată 
pentru 
iniţierea 
procedurii 

Data 
(luna) 
estimată 
pentru 
atribuire
a 
contract
ului de 
achiziţie 
publică/ 
acordulu
i - cadru 

Modalita
tea de 
derulare 
a 
procedu
rii de 
atribuire Persoana 

responsabilă 
cu aplicarea 
procedurii de 
atribuire

online/ 
offline 

Achiziţie lucrãri:
construcţie clădire gradinita cu doua sali de grupa – proiect 
“Înfiintare si dotare gradinita cu 2 sali de grupa, sat Vaideeni, 
comuna Vaideeni, judetul Valcea”

45210000-2- Lucrari de 
constructii de clădiri 
39150000-8 - Diverse 
tipuri de mobilier si de 
echipament

745.017,84 lei 
(C+M 663.515,56 
lei+O.S. 21.700,96 
lei+ dotari 
59.801,32 lei)

P.N.D.R. 
7.2.

Procedura 
simplificat
a

februarie 
2018

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect “Înfiintare si dotare 
gradinita cu 2 sali de grupa, sat Vaideeni, comuna Vaideeni, 
judetul Valcea”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

P.N.D.R. 
7.2.

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie produse:                                                                           
materiale de informare de tip publicitar proiect “Înfiintare si dotare 
gradinita cu 2 sali de grupa, sat Vaideeni, comuna Vaideeni, 
judetul Valcea”

39294100-0 Produse 
informative si de 
promovare

achiziție 
directa

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrãri:
Restaurare cladire scoala din ansamblul rural si dotari, cu 
destinatia expunerii traditiilor locale proiect - “Restaurare si dotare 
scoala din ansamblul rural cu destinatia expunerii traditiilor locale 
in comuna Vaideeni, judetul Valcea”

45454100-5 Lucrari de 
restaurare

39150000-8 - Diverse 
tipuri de mobilier si de 
echipament

1.577.334,27 lei 
Lot 1 - lucrari (C+M 
1.415.151,26 
lei+O.S. 25.441,10 
lei)
Lot 2 - Dotari 
136.741,91 lei)

P.N.D.R. 
7.6. și buget 
local

Procedura 
simplificat
a

februarie 
2018

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect “Restaurare si dotare 
scoala din ansamblul rural cu destinatia expunerii traditiilor locale 
in comuna Vaideeni, judetul Valcea”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

P.N.D.R. 
7.2.

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu



6. 1,000.00 lei buget local martie 2018 online 

7. 203,801.10 lei online 

8. 1,974.47 lei martie 2018 online 

9. 30,000 iulie 2018 online 

10. 4,115,570 online 

11. 20,536 online 

12. 50000 iulie 2018 online Birou proiecte

13. 600,000.00 lei online Birou proiecte

14. 1,000.00 lei online Birou proiecte

15. 600,000.00 lei iunie 2018 online Birou proiecte

Achiziţie produse:                                                                          
materiale de informare de tip publicitar proiect “Restaurare si 
dotare scoala din ansamblul rural cu destinatia expunerii traditiilor 
locale in comuna Vaideeni, judetul Valcea”

39294100-0 Produse 
informative si de 
promovare

achiziție 
directa

martie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie furnizare:                                                                        
bunuri - agregate pentru dezapezire si salubritate proiect 
“Achizitionarea de agregate pentru dezapezire si salubritate in 
comuna Vaideeni, judetul Valcea”

42900000-5 - Diverse 
utilaje de uz general si 
special
43310000-9 - Utilaje 
pentru lucrari publice

P.N.D.R. 
M6/6B

Procedura 
simplificat
a

februarie 
2018

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie furnizare:                                                                        
produse publicitate/ vizibilitate investitie proiect “Achizitionarea 
de agregate pentru dezapezire si salubritate in comuna Vaideeni, 
judetul Valcea”

22462000-6 - Materiale 
publicitare

P.N.D.R. 
M6/6B

achiziție 
directa

martie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie servicii:                                                                           
proiectare, faza P.T. si asistenta tehnica proiect - “Modernizare 
drum agricol Plaiul Nedeiului”

  71322500-6 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport 
(Rev.2)

P.N.D.R. 
4.3.

Procedura 
simplificat
a

august 
2018

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie lucrãri:
Modernizare drum agricol Plaiul Nedeiului

 45233140-2 Lucrari de 
drumuri

P.N.D.R. 
4.3.

Procedura 
simplificat
a

septembrie 
2018

noiembri
e 2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect “Modernizare drum 
agricol Plaiul Nedeiului”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

P.N.D.R. 
4.3.

Procedura 
simplificat
a

noiembrie 
2018

noiembri
e 2018

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie servicii:
Consultanta si proiectare proiect - “Incubator tehnologic de 
colectare si prelucrare a lanii, multiregional in orasul Novaci, 
judetul Gorj”

72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor

 74131500-1 – Studiu de 
fezabilitate (Rev.1)

P.O.R. 
2017, axa II

achiziție 
directa

august 
2018

Achiziţie furnizare:                                                                  
bunuri – dotari proiect  “Incubator tehnologic de colectare si 
prelucrare a lanii, multiregional in orasul Novaci, judetul Gorj”

42900000-5 - Diverse 
utilaje de uz general si 
special P.O.R. 

2017, axa II

Procedura 
simplificat
a

septembrie 
2018

decembri
e 2018

Achiziţie furnizare:                                                                 
produse publicitate/ vizibilitate investitie proiect  “Incubator 
tehnologic de colectare si prelucrare a lanii, multiregional in orasul 
Novaci, judetul Gorj”

22462000-6 - Materiale 
publicitare

P.O.R. 
2017, axa II

achiziție 
directa

septembrie 
2018

septembri
e 2018

Achiziţie furnizare:                                                              bunuri – 
dotari proiect  “HOPE intervenție comunitare integrata în Comuna 
Vaideeni”

42900000-5 - Diverse 
utilaje de uz general si 
special P.O.C.U. / 

140/ 4/ 2

Procedura 
simplificat
a

august 
2018



16. 38,000 iunie 2018 online 

17. 1,715,740 online 

18. 278,240 online 

19. 10,110 online 

20. 3,700 buget local online 

21. online 

22. 6,500 buget local aprilie 2018 online 

23. 6,000 buget local online 

24. martie 2018 mai 2018 online 

Achiziţie servicii:                                                                 
proiectare, faza P.T. si asistenta tehnica proiect - „Reabilitare, 
modernizare, extindere şi dotare Cămin Cultural Vartolomei 
Todeci din localitatea Vaideeni, comuna Vaideeni”

71322000-1 - servicii de 
proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari 
publice (Rev. 2)

P.N.D.R. 
7.6.

Procedura 
simplificat
a

august 
2018

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie lucrari:                                                                 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Cămin Cultural 
Vartolomei Todeci din localitatea Vaideeni

 45453100-8 Lucrari de 
renovare

P.N.D.R. 
7.6.

Procedura 
simplificat
a

septembrie 
2018

noiembri
e 2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie furnizare:                                                              bunuri – 
dotari proiect „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Cămin 
Cultural Vartolomei Todeci din localitatea Vaideeni, comuna 
Vaideeni”

32000000-3 Echipamente 
de radio, televiziune, 
comunicatii si articole 
conexe

P.N.D.R. 
7.6.

Procedura 
simplificat
a

decembrie 
2018

decembri
e 2018

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect „Reabilitare, 
modernizare, extindere şi dotare Cămin Cultural Vartolomei 
Todeci din localitatea Vaideeni, comuna Vaideeni”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

P.N.D.R. 
7.6.

Procedura 
simplificat
a

decembrie 
2018

decembri
e 2018

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:
Consultanta în managementul investitiei  „ Extindere şi reabilitare 
Școala cu clasele I-IV Atârnaţi”

72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor   

achiziție 
directa

februarie 
2018

februarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
proiectare și execuție - extindere şi reabilitare Școala cu clasele I-
IV Atârnaţi

71322000-1 - servicii de 
proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari 
publice (Rev. 2)                   
                                          
45453100-8 Lucrari de 
renovare                  

459.257 lei              
Lot 1 Proiect Tehnic 
și asit tehnica – 
13.060 Lot 2  
execuție – 33.9617    
             Lot 3 dotari 
– 10.6580

P.N.D.L. și 
Buget Local

Procedura 
simplificat
a

februarie 
2018

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect „ Extindere şi 
reabilitare Școala cu clasele I-IV Atârnaţi”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
Consultanta în managementul investitiei „Reabilitare şi 
modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna 
Vaideeni, judeţul Vâlcea”

72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor   

achiziție 
directa

februarie 
2018

februarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
proiectare și execuție lucrări de reabilitare şi modernizare Şcoală 
cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece

71322000-1 - servicii de 
proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari 
publice (Rev. 2)                   
                                          
45453100-8 Lucrari de 
renovare                  

664.682,31 lei          
Lot 1 Proiect Tehnic 
și asit tehnica –
16.000 Lot 2  
execuție – 
513.227,31               
Lot 3 dotari – 
135.455

P.N.D.L. și 
Buget Local

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana



25. 6,000 buget local aprilie 2018 online 

26. 9,940 buget local online 

27. martie 2018 mai 2018 online 

28. 3,288 buget local aprilie 2018 online 

29. 11,747 buget local online 

30. martie 2018 mai 2018 online 

31. 4,405 buget local aprilie 2018 online 

32. martie 2018 mai 2018 online 

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect „Reabilitare şi 
modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna 
Vaideeni, judeţul Vâlcea”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
Consultanta în managementul investitiei „Reabilitare Școala în 
localitatea Mariţa, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea”

72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor   

achiziție 
directa

februarie 
2018

februarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
proiectare și execuție lucrări de reabilitareȘcoala în localitatea 
Mariţa

71322000-1 - servicii de 
proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari 
publice (Rev. 2)                   
                                          
45453100-8 Lucrari de 
renovare                  

756.014,65 lei         
Lot 1 Proiect Tehnic 
și asit tehnica –
17.811,26 Lot 2  
execuție – 
680.922,36           
Lot 3 dotari – 
57.281,03

P.N.D.L. și 
Buget Local

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect „Reabilitare Școala în 
localitatea Mariţa, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
Consultanta în managementul investitiei „Reabilitare, 
modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul 
Vaideeni, comuna Vaideeni”

72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor   

achiziție 
directa

februarie 
2018

februarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
proiectare și execuție lucrări de reabilitare, modernizare, dotare şi 
extindere Dispensar uman din satul Vaideeni

71322000-1 - servicii de 
proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari 
publice (Rev. 2)                   
                                          
45453100-8 Lucrari de 
renovare                  

1.602.668,11 lei        
 Lot 1 Proiect 
Tehnic și asit 
tehnica –35.071,68 
Lot 2  execuție – 
1.200.834,38          
Lot 3 dotari – 
366.762,05

P.N.D.L. și 
Buget Local

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect „Reabilitare, 
modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul 
Vaideeni, comuna Vaideeni”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie lucrari:                                                                    
proiectare și execuție lucrări de  reabilitare şi modernizare drumuri 
de interes local, comuna Vaideeni

 71322500-6 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport 
(Rev.2)                                 
                            
45233140-2 Lucrari de 
drumuri                 

9.747.610 lei         
Lot 1 Proiect Tehnic 
și asit tehnica –
177.625 Lot 2  
execuție – 9.569.985 
       

P.N.D.L. și 
Buget Local

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu



33. 55,551 buget local aprilie 2018 online 

34. 1,723,112 mai 2019 online 

35. 10,087 mai 2019 mai 2019 online 

36. 50,000 buget de stat online 

37. 120,000 buget de stat online 

38. 15,000 buget de stat aprilie 2018 online 

39. 569,548 buget de stat martie 2018 mai 2018 online 

40. 25,000 buget de stat mai 2018 mai 2018 online 

41. 10,690 buget local online 

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – proiect „Aprobarea necesităţii 
şi oportunităţii realizării unor lucrări de reabilitare şi modernizare 
drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni - Găbreni, 
spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

Procedura 
simplificat
a

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
Consolidare maluri paraul Luncavat, zona Baboi, catunul Atarnati, 
prin executarea de gabioane, Comuna Vaideeni, judetul Valcea

45246200-5 Lucrari de 
protectie a malurilor 
(Rev.2)

buget de stat 
și buget 
local

Procedura 
simplificat
a

'ianurie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier – „Consolidare maluri paraul 
Luncavat, zona Baboi, catunul Atarnati, prin executarea de 
gabioane, Comuna Vaideeni, judetul Valcea”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

buget de stat 
și buget 
local

achiziție 
directa

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana

Achiziţie servicii:                                                                    
proiectare (studii teren, D.AL.I./ Pth) - „Lucrari de consolidare 
pentru punerea în siguranța a platformei drumului forestier Recea, 
prin executarea de gabioane maluri, paraul Recea, obiectiv aflat în 
domeniul public al localitatii”

 71322500-6 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport 
(Rev.2)

achiziție 
directa

ianuarie 
2018

ianuarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
execuție „Lucrari de consolidare pentru punerea în siguranța a 
platformei drumului forestier Recea, prin executarea de gabioane 
maluri, paraul Recea, obiectiv aflat în domeniul public al 
localitatii”

45233140-2 Lucrari de 
drumuri                               
45246200-5 - Lucrari de 
protectie a malurilor

Procedura 
simplificat
a

februarie 
2018

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier –  „Lucrari de consolidare 
pentru punerea în siguranța a platformei drumului forestier Recea, 
prin executarea de gabioane maluri, paraul Recea, obiectiv aflat în 
domeniul public al localitatii”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

aprilie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
execuție „Lucrari de refacere drum de interes local Ion Ionescu ”

45233140-2 Lucrari de 
drumuri                              

Procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier –  „Lucrari de refacere drum de 
interes local Ion Ionescu ”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã din partea proiectantului investitie „Reabilitare, 
modernizare si dotare Camin Izvorul Rece, comuna Vaideeni, 
judetul Valcea”

 71356200-0 Servicii de 
asistenta tehnica

achiziție 
directa

ianuarie 
2018

ianuarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
StatieIleana



42. 2,695,034 martie 2018 mai 2018 online 

43. 8,000 buget de stat mai 2018 mai 2018 online 

44. 120,000 online 

45. 250,000 martie 2018 mai 2018 online 

46. 5,000 buget de stat mai 2018 mai 2018 online 

47. 8,000 online 

48. 824,971 buget local august 2018 online 

49. 177,000 buget local procedura s online 

Elaborat,
Statie Ileana

Achiziție lucrări:                                                                             
de punere în siguranța a platformei drumului comunal DC 157, 
Com. Vaideeni 

45233140-2 Lucrari de 
drumuri                               
45246200-5 - Lucrari de 
protectie a malurilor

buget de stat 
și buget 
local

procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier –  „Lucrari de punere în 
siguranța a platformei drumului comunal DC 157, Com. Vaideeni 
”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziție servicii:                                                                             
auxiliare achizitiilor pentru procedurile de achizitii și management 
investitie  „Lucrari de de punere în siguranța a platformei 
drumului comunal DC 157, Com. Vaideeni ”

79418000-7 - Servicii de 
consultanta in domeniul 
achizitiilor                          
72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor

buget de stat 
și buget 
local

achiziție 
directa

ianuarie 
2018

ianuarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziție lucrări:                                                                             
de punere în siguranța a platformei drumului de interes local 
Pades-Valea lui Miercure – Ciocioi

45233140-2 Lucrari de 
drumuri                               
45246200-5 - Lucrari de 
protectie a malurilor

buget de stat 
și buget 
local

procedura 
simplificat
a

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier –  „Lucrari dede punere în 
siguranța a platformei drumului de interes local Pades-Valea lui 
Miercure – Ciocioi ”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

achiziție 
directa

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziție servicii:                                                                             
auxiliare achizitiilor pentru procedurile de achizitii și management 
investitie  „Lucrari de de punere în siguranța a platformei 
drumului de interes local Pades-Valea lui Miercure – Ciocioi”

79418000-7 - Servicii de 
consultanta in domeniul 
achizitiilor                          
72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor

buget de stat 
și buget 
local

achiziție 
directa

ianuarie 
2018

ianuarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                                                    
execuție „Lucrari „Lucrări de construire punti carosabile de acces 
în D.C. 157,  în punctele „La Gogata” și „Romcescu”

45221110-6 Lucrari de 
constructii de poduri          
45246200-5 - Lucrari de 
protectie a malurilor

procedura 
simplificat
a

august 
2018

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:
Actualizare PUG Vaideeni

71410000-5 – Servicii de 
urbanism

februarie 
2018

februarie 
2018

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu


