
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23525/13.12.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

17 

făcute de debitoare, ci, dimpotrivă, aceste documente de evidenţă contabilă atestă plăţi atât în perioada anului 2016, în 
cuantum de 235.714 lei, cât şi în fiecare lună din anul 2017, neexistând, astfel, o încetare de plăţi. Aşa fiind, nu se poate 
accepta opinia judecătorului sindic, deci, nici a debitoarei prin administratorul-asociat, ca debitoarea a încetat plăţile, de 
vreme ce chiar şi în lunile din acest an, anterioare deschiderii procedurii, a efectuat plăţi către creditori pentru datoriile 
scadente. O dovadă în plus este că, deşi în lista de creditori de la fila 33, administratorul asociat şi creditor indica nouă 
creditori ai societăţii, au depus declaraţii de creanţă, doar doi dintre aceştia, respectiv asociaţii, ceilalţi şapte probabil că 
au fost achitaţi chiar în perioada de până la deschiderea procedurii insolvenţei. Cât priveşte cel de-al treilea creditor ce a 
formulat declaraţie de creanţă (Comuna Teliucu Inferior) acesta nu este indicat în lista creditorilor, deşi invoca datorii 
restante şi nu apare ca creditor nici în bilanţul la 31.12.2016, respectiv, în balanţa contabilă aferentă lunii decembrie şi 
nici în balanţa lunii anterioare deschiderii procedurii ( aprilie 2017). Creditorul oponent şi debitorul se aflau în negocieri 
pentru stingerea creanţei, debitorul procedând netransparent la formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
S-au mai invocat motive legate de incertitudinea şi chiar inexistenţa creanţei altui creditor. Debitorul era în insolvenţă 
încă din anul 2016, tergiversarea formulării cererii urmărind constituirea unei creanţe în favoarea administratorului 
societăţii debitoare. Nu există creanţe întemeiate pe dobânzi şi penalităţi. În drept s-au invocat prevederile art. 71 alin. 
2, teza a II-a din Legea nr. 85/2014. Apelul a fost legal timbrat cu 100 lei taxă judiciară de timbru. Debitorul a formulat 
întâmpinare şi a solicitat respingerea apelului. 
Verificând apelul oponentului Stretean Adrian Emerich Partenie faţă de motivele invocate şi de dispoziţiile art. 479 din 
noul Cod de procedură civilă, curtea de apel constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente: 
Oponentul Stretean Adrian Emerich Partenie îşi întemeiază criticile pe neîndeplinirea condiţiei existenţei unei creanţe 
care să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de art. 5 punctul 29 lit. a şi punctul 72 din Legea nr. 85/2014. În 
susţinerea opoziţiei sale oponentul a arătat că doar el şi celălalt asociat al debitoarei au formulat cerere de înscriere a 
creanţei, ceilalţi creditori trecuţi în lista depusă de debitoare neformulând asemenea cereri. Această susţinere este 
irelevantă câtă vreme formularea cererii de înscriere a creanţei este un act ulterior deschiderii procedurii şi nu are un 
caracter confirmativ al stării de insolvenţă. Lipsa cererii de înscriere a creanţei are relevanţă doar în ipoteza prevăzută 
de art. 177 din Legea nr. 85/2014 şi nu conduce la concluzia admisibilităţii opoziţiei. Oponentul are o atitudine 
procesuală duplicitară când afirmă, pe de o parte, că debitorul nu este în insolvenţă, dar formulează cerere de înscriere a 
creanţei pentru 623.000 lei. Într-adevăr, aşa cum arată chiar oponentul, cu ocazia soluţionării opoziţiei nu se analizează 
creanţele, acestea urmând procedura prevăzută de art. 105 din Legea nr. 85/2014. Singura chestiune care putea conduce 
la concluzia că debitorul nu era în insolvenţă, era aceea a existenţei disponibilităţilor băneşti care să stingă pasivul 
exigibil, câtă vreme nu s-au invocat alte neregularităţi. Oponentul nu a probat contrariul celor reţinute prin încheierea de 
deschidere a procedurii insolvenţei şi probate de debitor prin cererea introductivă şi actele anexate. În aceste condiţii, 
curtea de apel urmează ca, în temeiul art. 480 din noul Cod de procedură civilă şi art. 71 din Legea nr. 85/2014, să 
respingă apelul declarat de oponentul Stretean Adrian Emerich Partenie. 

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 
Respinge apelul declarat de oponentul Stretean Adrian Emerich Partenie împotriva sentinţei nr. 452/F/2017 pronunţată 
de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Hunedoara în dosarul nr. 2178/97/2017/a1. Definitivă. Pronunţat în şedinţa 
publică din 14.11.2017. 
Președinte,     Judecător,            Grefier, 
Mircea Noșlăcan     Nicolae Durbacă             Simona Coman 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TECHNOSTEEL LBR SRL, cod unic de înregistrare: 15319440 

Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  
pentru debitoarea Technosteel Lbr SRL 

Nr iesire:13306 / 12.12.2017 

 
Nr. dosar 3696/99/2016 
Instanță Tribunalul Iași – Secția a II-a Civilă 
Președinte Judecător-sindic Oana Pipernea 
Temei juridic Art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar CITR Filiala București SPRL  
Termen 13.12.2017 
Subscrisa, CITR Filiala București SPRL cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, 
înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având CIF RO26171764, 
desemnată în calitate de administrator judiciar al societății Technosteel LBR SRL (în insolvenţă, în insolvency, en 
procedure collective), cu sediul în Iași, Calea Chișnăului nr. 132A, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J22/424/2003, având CUI 15319440, prin încheierea de şedinţă nr. 193/06.07.2016 pronunțată în dosarul nr. 

Administrator
Highlight
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3696/99/2016, aflat pe rolul Tribunalului Iași – Secția a II-a Civilă, în raport de prevederile art. 59 din legea nr. 
85/2014, depunem prezentul,  

Raport 
Prin care arătăm demersurile întreprinse de la data ultimului Raport de activitate depus pentru termenul din data de 
20.09.2017, raport publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17158/20.09.2017 și până în prezent. 
A. DEMERSURI PE LINIE JURIDICĂ 
a.1. – Analiza cererilor de plată a creanțelor curente. 
Creditoarea Electromagnetica SA a formulat prin adresa nr. 10089 din 29.11.2017 cerere de plată a creanței curente în 
cuantum de 14.960 euro (82.101,82 lei) reprezentând contravaloarea facturii nr. 1013481/23.05.2016 în cuantum de 
88.251,38 lei, respectiv pentru ratele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din 12 rate conform contract comercial de vânzare 
- cumpărare nr. 9013/2016.  
Conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 9313/2016 Technosteel LBR SRL avea obligația să achite către 
Electromagnetica SA suma de 16.320 euro echivalentul a 88.251,38 lei, respectiv 12 rate.  
La data deschiderii procedurii de insolvență față de debitoare, Electromagnetica SA a înțeles să formuleze declarație de 
creanță prin care a solicitat înscrierea la masa credală doar cu suma de 6.148,56 lei reprezentând contravaloarea ratei 1 
din contractul de vânzare-cumpărare nr. 9013/2016 deși a fost emisă Factura fiscală nr. 1013481 din 23.05.2016 pentru 
toată valoarea contractului în cuantum de 88.251,38 lei.  
În urma analizării cererii de plată a creanței pretinse de 82.101,82 lei și a documentelor justificative anexate, 
administratorul judiciar urmeză să respingă la plată creanța raportat la faptul că aceasta nu este o creanță născută în 
timpul procedurii astfel cum prevede art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014, iar creditoarea avea posibilitatea să solicite 
întreaga creanță a fi înscrisă în Tabelul Preliminar de creante. 
a.2. – urmărirea modului de soluționare a dosarelor asociate 
Până la data întocmirii prezentului raport, situația generală a dosarelor asociate dosarului de fond este următoarea: 

Nr. dosar Instanta Obiect Observație / termen 

3696/99/2016/a3 Curtea de 
Apel Iași 

Apel impotriva hotărârii 
1473/12.10.2016 prin 
care s-a respins cererea 
de ordonanţă 
preşedinţială formulată 
de Sapico Chemical 
International SRL 

La termenul din data de 27.09.2017 instanţa a 
suspendat judecata cererii în temeiul art. 411 alin. 1 
pct. 2 CPC motivat de lipsa părților. 

3696/99/2016/a4 Tribunalul 
Iași 

alte cereri acţiune 
revendicare mobiliară 
formulată de Sapico 
Chemical International 
SRL 

Termen: 14.02.2018 pentru efectuarea expertizei 
contabile judiciare dispusă în cauză de către noul 
expert. 

3696/99/2016/a5.1 Curtea de 
Apel Iași 

Apel împotriva sentinței 
civile nr. 402 din 
23.03.2017 

La termenul din data de 18.10.2017 instanţa a 
respins apelurile formulate de către DGRFP, 
Sapico Chemical, Sabin Maria, Sabin Radu, Bador 
SA. 

3696/99/2016/a6 Curtea de 
Apel Iași 

Apel formulat de Banca 
Românească SA și NBG 
Bank Malta Limited la 
sentinta civila nr. 565 
din 13.04.2017 privind 
contestaţia DGAMC la 
procesul verbal al 
Adunării Creditorilor 
din data de 10.10.2016 

La termenul din data de 22.11.2017 instanţa a 
respins apelurile formulate de către NBG și Banca 
Romaneasca impotriva sentintei civile nr. 565 din 
13.04.2017 pronuntata de Tribunalul Iasi.  

3696/99/2016/a7 Tribunalul 
Iași 

ordonanţă preşedinţială 
formulată de Sapico 
Chemical 

La termenul din data de 10.05.2017 instanţa a 
suspendat judecata cererii în temeiul art. 411 alin. 1 
pct. 2 CPC motivat de lipsa părților. 

3696/99/2016/a8 Curtea de 
Apel Iași 

Apel formulat de 
DGAMC la sentința nr. 
928 din 08.06.2017 
privind contestaţia 
raportului de activitate 
publicat în BPI 

La termenul din data de 01.11.2017 instanţa a 
respins apelul formulat de către DGAMC împotriva 
sentinței civile nr. 928 din 08.06.2017 pronunțată 
de Tribunalul Iași.  
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nr.1823/31.01.2017 

3696/99/2016/a9 Tribunalul 
Iași 

Acțiune în anulare 
contract de ipoteca 
mobiliară nr. 17 din 
22.04.2016 

La termenul din data de 29.11.2017 instanţa a 
actiunea formulata de administratorul judiciar în 
contradictoriu cu Sapico Chemical International 
SRL și a dispus anularea contractului de ipoteca 
mobiliară.  

3696/99/2016/a10 Tribunalul 
Iași 

Acțiune în anulare  La termenul din data de 29.11.2017 instanţa a luat 
act de cererea de renuntare la judecata formulata de 
administratorul judiciar. 

3696/99/2016/a11 Tribunalul 
Iași 

Acțiunea în anulare 
formulată de 
administratorul judiciar 
în temeiul art. 117 alin.2 
lit. a şi c din Legea 
85/2014 în 
contradictoriu cu 
Zonenko Sergey 

Termen: Nu este fixat. 

3696/99/2016/a12 Tribunalul 
Iași 

Acțiunea în anulare 
formulată de 
administratorul judiciar 
în temeiul art. 117 alin.2 
lit. b din Legea 85/2014 
în contradictoriu cu 
Nebil Kamel Schreiber 

Termen: Nu este fixat. 

3696/99/2016/a13 Tribunalul 
Iași 

Acțiunea în anulare 
formulată de 
administratorul judiciar 
în temeiul art. 117 alin. 
(2) lit. c) și alin. (4) lit. 
a) din Legea nr. 85/2014 
în contradictoriu cu 
Segal David. 

Termen: 17.01.2018. 

a.3 – demersuri privind convocarea Comitetului Creditorilor. 
a.3.1. Comitetul Creditorilor din data de 08.11.2017 
În data de 08.11.2017, ora 14:00 a avut loc la sediul administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL, Comitetul 
Creditorilor debitoarei Technosteel LBR SRL, convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
20651/02.11.2017 cu următoarea ordine de zi: 

1 Prezentarea Rapoartelor de evaluare a activelor aflate în patrimoniul societății Technosteel LBR SRL, 
întocmite de societatea de evaluare Neoconsult Valuation SRL, desemnată în cadrul ședinței Comitetului 
Creditorilor din 02 martie 2017. 
 

2 Numirea și stabilirea nivelului remunerației, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2014, a unei persoane de 
specialitate care să ofere asistență juridică necesară și să întreprindă demersurilor legale pentru recuperarea 
sumelor datorate societății Technosteel LBR SRL de către societatea MMK TRADING AG cu sediul în 
Elveția, rezultată din Contracul de cumpărare acțiuni la Turbostal DooSubotica, dintre societățile de 
avocatură care au comunicat oferte în acest sens. 
 

În urma voturilor exprimate în adunarea creditorilor, hotărâriile adoptate au fost următoarele: 
Punctul 1 de pe ordinea de zi nu a fost supus aprobării Comitetului creditorilor, fiind vorba doar de o prezentare a 
Rapoartelor de evaluare a activelor aflate în patrimoniul societății Technosteel LBR SRL întocmite de către societatea 
de evaluare Neoconsult Valuation SRL. Totodată, având în vedere solicitarea creditorul Banca Transilvania SA cu 
privire la revizuirea componenței activului Linie de zincare și prezentarea acesteia comasat în Raportul de evaluare, 
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întrucât, nu se regăsesc toate componentele în Raportul de evaluare pus la dispoziție, administratorul judiciar va 
proceda la o verificare amanunțită a aspectelor sesizate de creditorul garantat, urmând să solicite societății de evaluare 
revizuirea corespunzătoare în Raportul de evlauare a activului Linie de zincare.  

2 Cu votul a 3 creditori din totalul celor 5, comitetul creditorilor au solicitat prezentarea de către 
administratorul judiciar a cel puțin 3 oferte de onorariu de la case de avocatură diferite pentru asigurarea 
serviciilor de asistență juridică. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor a fost înaintat spre depunere la dosarul cauzei prin Nota de înaintare 
nr. 12251/08.11.2017 și a fost publicat în B.P.I. nr. 21244/10.11.2017. 
B. Aspecte cu privire la efectuarea evaluării patrimoniului debitoarei 
� Pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul societăţii Technosteel LBR SRL a fost desemnat în cadrul 
Comitetului Creditorilor din 02.03.2017, societatea de evaluare Neoconsult Valuation SRL.  
� După ce au fost predate de către evaluator în format letric Rapoartele de evaluare asupra activelor societății 
Technosteel LBR SRL, inclusiv Raportul de evaluare a echipamentelor, revizuit la solicitarea creditorului Banca 
Transilvania SA în ceea ce privește componența activului Linie de zincare și prezentarea acesteia comasat în Raport, în 
conformitate cu art. 155 din Legea 85/2014, administratorul judiciar a procedat la înaintarea rapoartelor la dosarul 
cauzei în data de 11.12.2017, iar un extras cuprinzând o sinteză a rapoartelor împreună cu un anunț cu privire la 
depunerea acestora au înainate spre spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
� După expirarea termenului de fomulare a obiecțiunilor, maxim 5 zile, prevazut la art. 62. alin. (1) din Legea 
85/2014, administratorul judiciar va întocmi Tabelul Definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitoarei Technosteel 
LBR SRL arătând suma, prioritatea și situația fiecărei creanțe, beneficiară sau nu a unei cauze de preferință. 
C. Aspecte cu privire la mențiunile obligatorii ale raportului de activitate 
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 28 din legea nr. 85/2014, prin raportarea la elementele obligatorii care trebuie 
menționate în cadrul raportului de activitate, administratorul judiciar va proceda, la indicarea măsurilor care au fost 
luate, precum și la menționarea acelora care nu au fost luate în cadrul acestei perioade de raportare: 
- Persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora 
 Nu au fost desemnate persoane de specialitate în această perioadă. 
- Actele de dispoziție asupra averii debitorului și documentele încheiate în acest sens 
 Nu au fost întocmite acte de dispoziție care să depășească limitele activității curente cu privire la bunurile din 
patrimoniul societății în această perioadă; 
- Situația încasărilor și plăților, în sinteză: 
 Această situație este prezentată în capitolul II din prezentul raport de activitate; 
- Încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte. 
 În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri. 
- Promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169 
 În această perioadă nu au fost promovate astfel de acțiuni.  
- Măsuri privind acordarea unei protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință 
 În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri. 
D. Pe linie economică 
I:Situația de încasări și plăți 
Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții societății debitoare, situația încasărilor și plăților efectuate în 
perioada 01.08.2017 până la 30.11.2017 este următoarea: 

Explicaţii 01.08.2017 - 30.11.2017 
Sold inițial la 01.01.2017  51.616 

Încasări   
Incasari clienti 1.381.821 
Incasari avansuri clienti 98.956 
Alte încasări 426 
Incasari dobanzi 16 

Total Încasări 1.481.219 
Plăţi   

Plăți drepturi salariale -623.056 
Plăți furnizori utilități -559.370 
Plăți bugetul de stat -109.915 
Plăți avansuri pentru stocuri -103.442 
Plăți furnizori materiale și servicii -27.922 
Plăți asigurări -16.349 
Plăți avansuri trezorerie -15.695 
Plăți comisioane bancare -3.037 

Total Plăți -1.458.785 
Sold final 31.03.2017 74.050 

În perioada analizată, august-noiembrie 2017 s-au înregistrat prin bancă și casieriile societății încasări în cuantum de 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23525/13.12.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

21 

1.481 mii lei provenite din creanțe curente (1.381 mii lei), avansuri clienți (99 mii lei) și alte încasări. 
S-au efectuat plăți în cuantum de 1.459 mii lei reprezentând plăți drepturi salariale și contribuții salariale (623 mii lei), 
plăți furnizori de utilități (559 mii lei), plăți furnizori stocuri și servicii (131 mii lei), plăți obligații la bugetul de stat 
(110 mii lei) și plăți avansuri de trezorerie (15 mii lei). 
E. OBIECTIVE DE REALIZAT PÂNĂ LA TERMENUL URMĂTOR 
���� Conducerea activităţii curente a societăţii debitoare;; 
���� Definitivarea tabelului de creanțe. 
���� Soluționarea contestațiilor ce formează obiectul dosarelor asociate. 
F. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC 
Încuviinţarea prezentului raport de activitate și acordarea unui nou termen de procedură în vederea realizării 
obiectivelor propuse. 
București, 
12.12.2017  

Administrator judiciar, 
CITR Filiala București SPRL 

Senior Partner 
Adrian Lotrean 

 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ARCODA FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 30917839 
Nr. Dosar: 2132/100/2017, Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; 
Judecător-sindic: Maria Pavel. 
Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă - Chiş Liviu, Cod de identificare fiscală: 21759748, sediul 
social: str. 9 Mai nr. 31, Baia Mare, jud. Maramureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 1438, 
Tel: 0362-408.246, Fax: 0262-225.094, E-mail cii.chisliviu@gmail.com, operator de date cu caracter personal: 11446. 
Administrator special: Vlaika Daniel Mihai, domiciliat în Baia Mare, jud. Maramureș. 
Debitor: SC ARCODA FOREST SRL, Cod de identificare fiscală: 30917839, sediul social: Baia Mare, str. Gh. Bilaşcu 
nr. 23, ap. 7, jud. Maramureș, Număr de ordine în registrul comerțului: J24/1012/2012. 

Proces-verbal al ședinței adunării creditorilor 
Nr.: 556 din 29/11/2017 

Încheiat azi, 29/11/2017, ora 10, la sediul ales al administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă – Chiş 
Liviu, situat în Baia Mare, bd. Republicii nr. 7/21, cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului SC ARCODA 
FOREST SRL, convocată în conformitate cu prevederile art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. 
Ordine de zi: 
1. Votarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC Arcoda Forest SRL, înregistrat la Tribunalul Maramureș la 
data de 27/10/2017. 
Participare: 
Pentru adunarea creditorilor convocată și prezidată de administratorul judiciar și-a exprimat poziția prin corespondență 
(procentele sunt calculate potrivit tabelului definitiv întocmit la data de 25/09/2017 și publicat în BPI nr. 17599 din 
26/09/2017):  
Salariați, prin reprezentant – adr. 555 din 28/11/2017 – 3,39% din total creanțe; 
DGRFP Cluj Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș – adr. nr. 80578 din 17/11/2017 – 
44,36% din total creanțe; 
Trans Intero SRL – adr. nr. 553 din 28/11/2017 – 10,84% din total creanțe; 
Vlaika Daniel – adr. nr. 554 din 28/11/2017 – 41,40% din total creanțe. 
Administratorul judiciar a asigurat publicarea planului de reorganizare în BPI nr. 20616 din 02/11/2017. Anunțul 
privind planul de reorganizare a fost publicat în BPI nr. 20634 din 02/11/2017 și comunicat tuturor creditorilor. 
Cvorum: administratorul judiciar constată că este întrunit cvorumul prevăzut de lege, creditorii care și-au exprimat 
poziția prin corespondență reprezentând 100% din totalul creanțelor cu drept de vot. 
Discutarea ordinii de zi: 
Potrivit punctelor de vedere exprimate de creditori, prin corespondență, situația voturilor pe categorii de creanțe, este 
următoarea: 
a) Categoria creanțelor salariale (art. 138, alin. (3), lit. b): 

Creditor % din categorie creanțe Vot exprimat 
Salariați, prin reprezentant 100,00% Aprobă Planul 

Categoria creanțelor salariale APROBĂ Planul de reorganizare a SC ARCODA FOREST SRL, cu votul a 100% din 
categorie. 
b) Categoria creanțelor bugetare (art. 138, alin. (3), lit. c):  

Creditor  % din categorie creanțe Vot exprimat 
DGRFP Cluj Napoca, prin AJFP Maramureș 100,00% Nu aprobă Planul 

Administrator
Highlight




