
11/24/2017 Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=3900000000036438 1/6

Numărul dosarului: 576/39/2012

Numărul vechi al dosarului: -

Data formării dosarului la ÎCCJ: 09.12.2016

Data inițială a dosarului: 09.12.2016

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului: Penal

Secție: Secţia Penală

Obiectul dosarului: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

Obiectele secundare ale dosarului: înşelăciunea (art.244 NCP), falsul intelectual (art.321 NCP), uzul de fals
(art.323 NCP), falsul în declaraţii (art.326 NCP), abuzul în serviciu (art.297 NCP)

Stadiul procesual: Apel

Stadiul procesual combinat: -

Părțile din dosar: 
PICCJ - DNA - ST SUCEAVA - Apelant
ALEXA MITRIŢĂ - Apelant (Inculpat)
REŞCANU ALEXANDRU TEODOR - Apelant (intimat Inculpat)
VIZITIU VIORICA - Apelant (Inculpat)
CHIRILĂ STELIEAN - Apelant (intimat Inculpat)
CHIBA NELA - Apelant (intimat Inculpat)
CIOLAN CIPRIAN IONEL - Apelant (Inculpat)
STATUL ROMÂN - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - PRIN MANDATAR ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ
A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Apelant (Parte civilă)

Ședințe de judecată: 
Dată de
ședință

Ora de
începere
a
ședinței

 

03.02.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: -
Tipul documentului de soluționare: -
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: -

17.03.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 17.03.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 28 aprilie 2017.

28.04.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 28.04.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: -
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26.05.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 26.05.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: -

23.06.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 23.06.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: -

22.09.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 22.09.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: Respinge solicitarea privind emiterea unei adrese către Arhivele
Statului în vederea prezentării instanţei a însuşi originalului actului de donaţie
menţionat, formulată de apărătorul ales al apelantului inculpat Alexa Mitriţă. Respinge
proba cu înscrisul privind declaraţia extrajudiciară a primarului Gheţu Vasile, solicitată
de apărătorul ales al apelantului inculpat Alexa Mitriţă. Respinge solicitarea privind
emiterea unei adrese către Direcţia Silvică Suceava pentru a se comunica persoana
care a studiat dosarul la Arhivele Naţionale ale Statului, formulată de apărătorul ales al
apelantului inculpat Alexa Mitriţă. Amână cauza la data de 6 octombrie 2017, Sala
Secţiei Penale, pentru când apelanţii au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2
Cod procedură penală. Pune în vedere părţilor şi apărătorilor acestora, să se
pregătească pentru eventualitatea în care vor urma a pune concluzii pe fondul cauzei.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 septembrie 2017.

06.10.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 06.10.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: -

03.11.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 03.11.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
Soluție: Amână cauza
Detalii soluţie: -

17.11.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5
Numărul documentului de soluționare: -
Data documentului de soluționare: 17.11.2017
Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
Soluție: Amână pronunţarea
Detalii soluţie: 23.11.2017.

23.11.2017 9:00 Complet de judecată: Completul nr. 5 AP
Numărul documentului de soluționare: 407/2017
Data documentului de soluționare: 23.11.2017
Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
Soluție: Admis apel
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Detalii soluţie: Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava,
apelanţii inculpaţi Alexa Mitriţă, Reşcanu Alexandru Teodor, Vizitiu Viorica, Chiba Nela
împotriva s.p. nr. 37 din 28 mai 2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava – Secţia
penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 576/39/2012, numai în ceea ce
priveşte: - Greşita condamnare a inculpatului Alexa Mitriţă pentru săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicare art. 5
Cod penal, prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal din
1969 - Pedeapsa rezultantă de executat aplicată acestui inculpat - Greşita
condamnare a inculpatului Reşcanu Alexandru Teodor. - Cuantumul pedepselor
aplicate inculpatei Vizitu Viorica, pedeapsa rezultantă de executat şi modalitatea de
executare. - Modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului Chirilă Steliean
- Greşita condamnare a inculpatei Chiba Nela pentru săvârşirea infracţiunilor de
complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod
penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 26 Cod
penal din 1969 rap. la art. 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal din 1969 şi de fals în înscrisuri
sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin
recalificarea infrac?iunii prev. de art. 290 Cod penal din 1969. - Cuantumul pedepsei
aplicate inculpatei Chiba Nela pentru comiterea infracţiunii de fals în declara?ii, prev.
de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin recalificarea infrac?iunii
prev. de art. 292 Cod penal din 1969 şi modalitatea de executare. Desfiinţează
sentinţa penală apelată sub aspectele arătate, reţine cauza spre rejudecare şi, în fond:
I.În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul
Alexa Mitriţă pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2
Cod penal cu aplicare art. 5 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 215
alin. 1, 2 şi 5 Cod penal din 1969. Menţine pedepsele aplicate aceluiaşi inculpat
respectiv: - 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracţiunii de uz de fals, prev. de
art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, prin
recalificarea infracţiunii prev. de art. 291 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin.
2 Cod penal din 1969 de - 2 ( doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de
participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 Cod
penal rap. la art. 321 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal, prin
recalificarea infracţiunii prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal din 1969 rap. la art. 289 Cod
penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, - 3 (trei) ani închisoare
pentru comiterea infracţiunii de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu prev. de
art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 şi art. 5 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 25 rap. la art.
248 Cod penal anterior şi art. 132 din Legea nr. 78/2000. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod
penal şi art.5 Cod penal, aplică inculpatului Alexa Mitriţă pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 (trei) ani. În baza
art. 65 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În baza art. 38 alin.1 şi art. 39 alin. 1
lit.b Cod penal şi art.5 Cod penal. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Alexa
Mitriţă, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare
la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1
(un) an închisoare, pedeapsa finală de executat fiind de 4 (patru) ani închisoare.
Conform art. 45 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal, alături de pedeapsa principală de
4 ani închisoare, aplică inculpatului Alexa Mitriţă ?i pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 (trei) ani, pedeapsă
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care se execută conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod
penal şi art.5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsă care se execută conform art. 65 alin. 3
din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa
principală privativă de libertate a fost executată sau considerată executată. II. În baza
396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. d C.p.p. şi art. 28 C.p. Achită inculpatul Reşcanu
Alexandru Teodor pentru comiterea infracţiunilor de: - complicitate la înşelăciune, prev.
de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal,
prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 alin. 1,
2 şi 5 Cod penal din 1969, - fals în declaraţii, prev. de art. 326 Cod penal cu aplicare
art.5 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 292 Cod penal din 1969 În
temeiul art. 107 ?i 109 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, dispune fa?ă de
inculpatul Re?canu Alexandru Teodor măsura de siguran?ă a obligării la tratament
medical până la însănăto?ire sau până la ob?inerea unei ameliorări care să înlăture
starea de pericol. III. Reduce pedeapsa aplicată inculpatei Vizitiu Viorica pentru
comiterea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin recalificarea
infracţiunii prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal din 1969 raportat la art. 132 din Legea
nr. 78/2000, de la 3 ani închisoare la 2 (doi) ani şi 8 luni închisoare. În temeiul art. 67
alin. 2 Cod penal şi art.5 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza
art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat). Reduce pedeapsa aplicată aceleiaşi inculpate pentru
comiterea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 321 Cod penal cu aplicarea art. 35
alin. 1 şi art. 5 Cod penal, prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 289 Cod penal din
1969 rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal
anterior de la 1 an şi 3 luni închisoare la 1 (un) an închisoare. În baza art. 38 alin.1 ?i
art.39 alin.1 lit.b Cod penal şi art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate
inculpatei Vizitiu Viorica, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2
ani şi 8 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă
stabilită, respectiv 4 (patru) luni închisoare, pedeapsa finală de executat fiind de 3
(trei) ani închisoare. Conform art. 45 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal, alături de
pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplică inculpatei ?i pedeapsa complementară
a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de
a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 2 (doi) ani, pedeapsă
care se execută conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod
penal şi art.5 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsă care se execută conform art. 65 alin. 3 din
momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa
principală privativă de libertate a fost executată sau considerată executată. În temeiul
art. 91 alin. 1 rap. la art. 92 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal,
suspendă executarea pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe durata
termenului de supraveghere de 3 ani, termen ce se calculează de la data rămânerii
definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 92 alin. 3 rap. la art. 93 alin. 1 lit. a – e Cod
penal cu aplicarea art.5 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata
trebuie să respecte următoare măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de
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Proba?iune Suceava, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de
proba?iune desemnat cu supravegherea sa; - să anun?e, în prealabil, schimbarea
locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; - să comunice schimbarea locului
de muncă; - să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul
mijloacelor sale de existen?ă. Pe durata termenului de supraveghere, datele prev. la
literele c – e se comunică Serviciului de Probaţiune Suceava. În baza art. 93 al. 3C.
penal pe parcursul termenului de supraveghere condamnata Vizitiu Viorica va presta o
muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile la una din
următoarele două instituţii: Primăria mun. Vatra Dornei sau Primăria mun. Câmpulung
Moldovenesc. În temeiul art. 407 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 96 alin. 1, 4
şi 6 Cod penal, art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei Vizitiu Viorica asupra
consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligaţiei
impuse prin prezenta sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de
supraveghere, constând în sancţiunea revocării suspendării sub supraveghere urmată
de executarea pedepsei. Pe durata termenului de supraveghere pedepsele accesorii
aplicate acestei inculpate nu se execută, acestea devenind executabile doar în caz de
revocare a suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei. Potrivit art.
68 alin. 1 litera b Cod penal, executarea pedepselor complementare aplicate inculpatei
în prezenta cauză începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. IV. Înlătură dispoziţiile privind
suspendarea executarea pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului Chirilă
Steliean şi dispune executarea pedepsei de 3 (trei) ani închisoare în regim de
detenţie. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal şi art.5 Cod penal, aplică inculpatului
Chirilă Steliean pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de
art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice
alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de
stat) pe o perioadă de 3 (trei) ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal
aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.
66 alin. 1 lit. a, b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat).
V. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpata
Chiba Nela pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la înşelăciune prev. de
art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal,
prin recalificarea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 215 alin. 1,
2 şi 5 Cod penal din 1969 - fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322
Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, prin recalificarea infrac?iunii prev. de art.
290 Cod penal din 1969 Reduce pedeapsa aplicată inculpatei Chiba Nela pentru
comiterea infracţiunii de fals în declara?ii, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplicarea
art. 5 Cod penal, prin recalificarea infrac?iunii prev. de art. 292 Cod penal din 1969, de
la 6 (şase) luni închisoare la 3 (trei) luni închisoare. În temeiul art. 83 C.p. Dispune
amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, calculat
de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 85 C.p. Dispune ca
pe durata termenului de supraveghere inculpata să respecte următoarele măsuri de
supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Iaşi la datele fixate de
acesta; - să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu
supravegherea sa; - să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare
care depă?e?te 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice
informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În
temeiul art. 407 alin. 2 cod procedură penală, raportat la art. 88 C.p. atrage atenţia
inculpatei Chiba Nela asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere
sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în
sancţiunea revocării suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei.
VI. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Ciolan Ciprian Ionel şi partea
civilă Statul Român prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava împotriva s.p.
nr. 37 din 28 mai 2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi
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pentru cauze cu minori în dosarul nr. 576/39/2012. Înlătură dispoziţia instanţei de fond
privind obligarea inculpatului Reşcanu Alexandru Teodor la plata cheltuielilor judiciare
către stat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei
hotărâri. Cheltuielile judiciare ocazionate de calea de atac a parchetului rămân în
sarcina statului. Obligă apelantul inculpat Ciolan Ciprian Ionel la plata sumei de 2.000
lei şi apelanta partea civilă Statul Român prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Suceava la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariile
parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Alexa Mitriţă, Vizitiu
Viorica şi Chirilă Steliean, în cuantum de 130 lei pentru fiecare, rămân în sarcina
statului. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Ciolan
Ciprian Ionel, Reşcanu Alexandru Teodor şi Chiba Nela, în cuantum de 520 lei pentru
fiecare, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, azi, 23
noiembrie 2017.

Căi de atac: 
Data
declarării

Tip Parte declarantă

18.11.2016 Apel VIZITIU VIORICA

15.06.2015 Apel STATUL ROMÂN - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - PRIN MANDATAR ADMINISTRAŢIA
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA

12.06.2015 Apel CIOLAN CIPRIAN IONEL

09.06.2015 Apel CHIRILĂ STELIEAN

08.06.2015 Apel CHIBA NELA

08.06.2015 Apel DIRECŢIA NAŢIIONALĂ ANTICORUPŢIE SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

05.06.2015 Apel Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Suceava

03.06.2015 Apel REŞCANU ALEXANDRU TEODOR

03.06.2015 Apel CHIBA NELA

02.06.2015 Apel ALEXA MITRIŢĂ

29.05.2015 Apel VIZITIU VIORICA


