
REGULAMENT 
privind funcţionarea şi administrarea paginii-web oficiale  

a Ministerului Apărării  
 

I. INTRODUCERE 
 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice în reţeaua Internet, şi reglementează modul privind 
funcţionarea paginii oficiale a Ministerului Apărării în reţeaua Internet (în 
continuare - Regulament), urmăreşte scopul de reglementare al procesului de 
elaborare, funcţionare şi menţinere a paginii-web oficiale a Ministerului Apărării 
(în continuare – MA) în reţeaua Internet (în continuare – pagina-web oficială). 
Regulamentul stabileşte: sarcinile, scopurile, structura şi determină drepturile şi 
obligaţiile subiecţilor, care asigură funcţionarea paginii-web oficiale. 

2. Pagina oficială Web este unica resursă informaţională oficială a 
Ministerului Apărării, care poate fi accesată în reţeaua Internet la adresa 
“www.army.md”, www.army.gov.md şi în mediul on-line (Flikr, Youtube, Facebook 
etc.). 

3. Numele de domen pentru pagina-web oficială este înregistrat conform 
Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior.md, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică la 28 august 2000.  
 

II. NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII 
 

4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:  
Internet – reţeaua informaţională globală de comunicaţii electronice;  
World Wide Web (WWW) - serviciul informaţional ce permite oricărui 

utilizator de a avea acces la documentele păstrate în diverse locaţii din reţea. 
Pagina web (Server web) se înţelege informaţia ce este furnizată prin 

intermediul serviciilor WWW şi este accesibilă la o adresă unică. 
Pagină-web oficială – ansamblul informaţiilor oficiale în formă electronică şi 

al mijloacelor de dialog interactiv, pe care autoritatea administraţiei publice le pune 
la dispoziţie cetăţenilor în reţeaua Internet; 

HTML – Hyper Text Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare 
utilizat pentru crearea paginilor WEB ce pot fi afişate într-un browser; 

Metadate – informaţia care se inserează într-un fişier HTML pentru a 
suplimenta informaţiile despre conţinutul şi scopurile unei anumite pagini web; 

Frame-ul – elemente tehnologice utilizate în limbajul de marcare pentru 
includerea resurselor informaţionale, Frame-urile permit împărţirea unei ferestre în 
secţiuni independente între ele, în fiecare dintre acestea fiind posibilă încărcarea 
unui document HTML. Astfel, utilizatorul poate vizualiza simultan mai multe 
documente; 



Operatorul tehnico-tehnologic – entitatea organizaţională, care stabileşte, de 
sine stătător sau în comun cu alte entităţi, condiţiile şi procedurile în elaborarea site-
urilor şi asigură suport tehnic de nivel înalt prin personal specializat;  

On-line – proprietatea de a fi conectat sau legat la o reţea electrică, de 
telefon, de Internet sau şi la alte sisteme, care acceptă conexiuni; 

 Off-line – este termenul opus lui on-line, semnificând: lipsit de  
conexiune/legătură/sesiune. 

Browser – este o aplicaţie software, ce permite utilizatorilor să afişeze text, 
grafică, video, muzică şi alte informaţii localizate pe o pagină WEB, dar şi să 
comunice cu ofertantul de informaţii 

 
III. SARCINI ŞI SCOPURI 

 
5. Pagina-web oficială este creată cu scopul de a prezenta informaţie 

calitativă, actuală şi veridică despre activitatea Ministerului Apărării, prin 
intermediul reţelei Internet. 

6. Funcţiile informaţionale ale Paginii-web oficiale: 
a. asigurarea transparenţei; 
b.  asigurarea accesului la informaţia despre activitatea Ministerului Apărării, 

informarea societăţii despre structura, baza normativ-legislativă (legi, hotărâri de 
guvern, ordine şi dispoziţii), precum şi despre sarcinile, funcţiile, planurile şi 
serviciile Ministerului Apărării; 

c. publicarea noutăţilor, inclusiv a materialelor multimedia, privind 
evenimentele în domeniul de activitate al Ministerului Apărării; 

d. ridicarea nivelului de transparenţă şi asigurare al feedback-ului 
utilizatorilor site-ului. 

7. Principiile creării Paginii-web oficiale: 
a. respectarea discreţiei informaţionale; 
b. asigurarea securităţii informaţionale; 
c. asigurarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor şi organizaţiilor în 

domeniul informării, inclusiv securizarea informaţiei cu caracter personal; 
d. respectarea standardelor industrial-tehnologice şi a recomandărilor în 

domeniul informării; 
e. informaţia plasată pe pagina-web oficială, reprezintă informaţie oficială. 

 
IV. STRUCTURA INFORMAŢIONALĂ A PAGINII-WEB OFICIALE  

 
8. Structura detaliată a paginii-web oficiale cu indicarea compartimentelor, 

rubricilor, subrubricilor, termenelor de actualizare şi a subdiviziunilor responsabile 
de furnizarea informaţiei, este prezentată în anexa 2. 

 
 
 
 
 



V. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR CE ŢIN DE PUBLICAREA 
INFORMAŢIILOR PE PAGINA-WEB OFICIALĂ  

 
9. În procesul administrării paginii-web oficiale participă următorii subiecţi: 

    1) administratorul conţinutului informaţional; 
    2) furnizorii de informaţii; 
    3) operatorul tehnico-tehnologic. 
 10. Administratorul conţinutului informaţional este responsabil de: 

a. coordonarea executării lucrărilor, ce ţin de conţinutul informaţional al 
paginii-web oficiale; 

b. promovarea paginii-web oficiale; 
c. planificarea activităţilor, privind suportul informaţional al paginii-web 

oficiale; 
d. prelucrarea şi pregătirea materialelor pentru publicare pe pagina-web oficială; 
e. publicarea materialelor pe pagina-web oficială şi retragerea lor; 
f. colaborarea cu furnizorii de informaţii; 
g. plasarea actualizărilor pe pagina-web oficială; 
h. elaborarea cerinţelor de implementare şi modificare a aplicaţiilor interactive, 

reieşind din necesităţile curente pe linia sa de responsabilitate; 
i. conlucrarea zilnică cu furnizorii de informaţii în procesul de amplasare a 

informaţiei pe pagina-web pe linia sa de responsabilitate. 
11. Coordonatorul procesului tehnico-tehnologic este responsabil de: 

a. promovarea paginii-web oficiale; 
b. coordonarea proceselor de adăugare sau retragere a unor rubrici şi 

prezentarea rapoartelor în adresa Ministrului apărării; 
c. elaborarea cerinţelor de implementare şi modificare a aplicaţiilor interactive, 

reieşind din necesităţile curente. 
12. Furnizorii de informaţii sunt reprezentanţii subdiviziunilor şi 

instituţiilor din subordinea Ministerului Apărării, care prezintă informaţii pentru 
pagina-web oficială. 

Furnizorii de informaţii sunt responsabili pentru: 
a) pregătirea şi prezentarea în formatul şi termenele stabilite (anexele 1, 2) a 

tuturor documentelor, informaţiilor, care urmează a fi publicate pe pagina-web 
oficială a Ministerului Apărării; 

b) traducerea conţinutului informaţional a paginii-web oficiale, conform 
anexei 1. Traducerea documentelor oficiale plasate pe site ţine de furnizorii de 
informaţii.  

c) urmărirea reînnoirii informaţiilor dinamice (în anumite cazuri şi a celei 
statice) pe pagina-web oficială a Ministerului Apărării; 

d) verificarea procesului plasării informaţiei pe pagina-web oficială şi 
rezultatul plasării acesteea; 

e) în persoana şefului subdiviziunii (instituţiei) sunt responsabili de 
conţinutul, corectitudinea informaţiilor şi respectarea termenelor de prezentare a 
acestora. 



f) asigură respectarea regulilor de gramatică a materialelor informative, 
respectarea legislaţiei, privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

13. Administratorul tehnico-tehnologic – este instituţia, care asigură 
găzduirea (Hosting-ul) site-ului în baza unor cerinţe de calitate de prestare a 
serviciului (SLA – Service Level Agreement); 

Administratorul tehnico-tehnologic este responsabil de asigurarea 
funcţionalităţii şi securităţii paginii-web oficiale, reieşind din obligaţiile incluse în 
SLA. 

În caz de necesitate serviciile Administratorului tehnico-tehnologic pot fi 
externalizate, în acest caz se va încheia un contract (acord) în care vor fi stipulate 
toate cerinţele de calitate SLA. 

14. Operatorul tehnico-tehnologic al paginii-web oficiale este responsabil de: 
    1) modificările structurii paginii-web oficiale; 
    2) integritatea versiunii curente a paginii-web oficiale; 
    3) crearea copiilor de rezervă şi arhivarea informaţiei; 
    4) starea designului tehnic şi respectarea cerinţelor caracteristicilor tehnice; 
    5) corectitudinea realizării scenariilor de servicii interactive; 
    6) ordinea de procesare a solicitărilor utilizatorilor prin poşta electronică, precum  
şi a solicitărilor provenite din completarea de către utilizatori a formelor interactive 
ale paginii-web oficiale; 
    7) calitatea accesului utilizatorilor în diferite regimuri de conectare şi cu diferite 
programe de vizualizare; 
    8) adecvarea scenariilor serverului; 
    9) corectitudinea referinţelor (link-urilor); 
    10) activarea  log-urilor şi arhivarea datelor privind mesajele de eroare; 
    11) procesarea fluxurilor de solicitări informaţionale în perioade de vîrf. 

15. Soluţia standard privind pagina-web oficială va asigura, în mod 
obligatoriu, măsurile şi condiţiile de protecţie a paginii-web oficiale, modul de 
oferire a statisticii de reţea şi a informaţiilor privind fiabilitatea şi stabilitatea 
funcţionării paginii, precum şi modul de efectuare şi păstrare a copiilor de rezervă. 

 
VI. PREZENTAREA INFORMAŢIEI SPRE PUBLICARE 

 
16. Furnizorii de informaţii, compartimentele şi termenele de prezentare a 

informaţiei pentru publicare pe pagina-web oficială sunt specificate în anexa nr. 2. 
17. Conform termenilor de prezentare, furnizorii de informaţii din cadrul 

subdiviziunii din care se prezintă informaţia: 
a) perfectează şi asigură traducerea informaţiei, care urmează a fi plasată pe 

pagina-web oficială; 
b) perfectează scrisoarea de însoţire conform anexei 3; 
c) expediază informaţia, care urmează a fi publicată; 
18. Informaţia necesară de a se publica pe pagina-web oficială este transmisă 

către Administratorul conţinutului informaţional: informaţia, în format digital este 
transmisă prin e-mail sau flash (în cazul volumelor mai mari de 3 MB), însoţită de 



scrisoarea de solicitare pe suport de hârtie, pentru a fi plasată pe pagina-web 
oficială. 

19. La recepţionarea informaţiei Administratorul conţinutului informaţional 
înregistrează în registrul modificărilor paginii-web oficiale, indicând data, ora 
recepţionării, compartimentul avizat şi numărul de intrare. 
 

VII. PUBLICAREA 
 

20. Publicarea informaţiei pe pagina-web oficială va fi efectuată de către 
Administratorul/Administratorii conţinutului informaţional. 

21. În cazul schimbărilor ordinare, ce ţin de suplimentarea informaţiei, 
conform anexei 1, plasarea va fi efectuată, din momentul prezentării informaţiei şi 
solicitării: 
a) timp de 4 ore - pentru informaţia ordinară; 
b) timp de o oră - pentru noutăţi şi anunţuri. 

22. În cazul schimbărilor esenţiale a structurii informaţionale, design-ului 
web al paginii-web oficiale, termenul de plasare a informaţiei, va fi stabilit şi 
comunicat de Administratorul conţinutului informaţional, iar din punct de vedere al 
modificare a designului şi alte tipuri de modificări la nivel tehnic se va stabili de 
către operatorul tehnico-tehnologic în funcţie de complexitatea acestora. 

23. După plasarea informaţiei pe pagina-web oficială Administratorul 
conţinutului informaţional: 

a) înscrie în Registrul modificărilor paginii-web oficiale data şi ora plasării 
informaţiei; 

b) înştiinţează prin e-mail sau prin telefon furnizorul de informaţii despre 
eveniment; 

c) păstrează conţinutul informaţional în arhiva digitală (cu indicarea datei şi 
numărului de intrare a solicitării) şi solicitarea pe suport de  hârtie; 

24. În urma recepţionării confirmării, privind plasarea informaţiei furnizorul 
de informaţii verifică conţinutul şi corectitudinea informaţiei plasate; 

25. Este interzisă plasarea pe pagina-web oficială a informaţiei conţinutul sau 
formatul căreia contravine prezentului regulament şi reglementărilor legislaţiei în 
vigoare. 

 
IX. ASIGURAREA ACTUALITĂŢII PAGINII-WEB OFICIALE  

 
26. Subdiviziunile responsabile, vor efectua trimestrial revizia completă a 

compartimentelor paginii-web oficiale de care sunt responsabile, conform anexei 
nr.2.  

 
X. SISTEMUL DE GESTIUNE A CONŢINUTULUI INFORMAŢIONAL  

AL PAGINII-WEB OFICIALE 
 

27. Sistemul de gestiune a conţinutului informaţional trebuie să asigure: 



    1) posibilitatea de introducere/editare/eliminare de către persoane autorizate a 
informaţiilor textuale şi grafice de conţinut; 
    2) posibilitatea de modificare a meniului paginii-web oficiale, inclusiv a 
compartimentelor şi subcompartimentelor pe cel puţin trei niveluri de includere; 
    3) definirea unui model implicit de construire a paginii-web oficiale pentru 
fiecare compartiment; 
    4) susţinerea a cel puţin trei versiuni lingvistice; 
    5) posibilitatea de a defini diferite grupuri de utilizatori a paginii-web oficiale, 
care să posede drepturi diferite (setate arbitrar) de creare/modificare/eliminare 
/publicare a conţinutului informaţional al paginii-web oficiale, a structurii sale şi a 
elementelor funcţionale. 
    6) posibilitatea de urmărire şi înscriere în registre de sistem (log-uri) a tuturor 
acţiunilor întreprinse de fiecare utilizator al sistemului de gestiune a conţinutului 
informaţional; 
    7) posibilitatea de efectuare a arhivării complete (back-up), atât a componentei de 
conţinut informaţional al paginii-web oficiale, cât şi a celei de program, existenţa 
unor proceduri de restabilire; 
    8) posibilitatea utilizării unui sistem mono sau bifactorial de identificare a 
utilizatorilor,care au dreptul de administrare a conţinutului informaţional şi a altor 
informaţii de pe pagina-web oficială; 
    9) existenţa documentaţiei pentru administratorul conţinutului informaţional. 

28. Modificarea formatării HTML presupune modificarea aspectului exterior 
al elementelor informaţionale cu utilizarea HTML şi a stilurilor (modelelor) 
standarde pentru pagina-web oficială – CSS (Cascading Style Sheeds).  

Sunt supuse modificărilor doar acele caracteristici ale elementelor 
informaţionale pentru care este prevăzută modificarea. 

29. Modificarea structurii presupune posibilitatea de modificare a 
caracteristicilor de amplasare reciprocă a elementelor informaţionale în pagină. 

30. Trebuie să existe posibilitatea de a opera următoarele manipulări cu 
elementele informaţionale ale fiecărui subcompartiment: 

1) modificarea caracteristicilor: denumire, înştiinţare; 
2) modificarea textului HTML al descrierii complete; 
3) legătura cu alte elemente informaţionale: alte tipuri de elemente 

informaţionale, fişiere pentru descărcare, alte resurse Internet, pagini 
interne ale paginii-web oficiale; 

4) modificarea şablonului (modelului) de construcţie a paginii. 
  31. Datele pot fi păstrate în sistem în două moduri: în sistemul de fişiere al 
serverului-web, în formă de fişiere separate, sau într-o bază relaţională de date. 
Pentru păstrarea informaţiilor structurate în fişiere se recomandă a se utiliza 
formatul XML (ca excepţie se admite utilizarea formatului HTML). 

32. La elaborarea, menţinerea şi administrarea paginilor-web oficiale, se va 
conduce de legislaţia în vigoare şi standardele naţionale în domeniul asigurării 
securităţii informaţionale şi protecţiei informaţiei.  



33. În cazul în care, la decizia Ministrului Apărării, funcţiile de creare şi 
menţinere a paginii-web oficiale sunt atribuite altor organizaţii, aceste organizaţii 
vor garanta un nivel de securitate stabilit de prezentul document. 

 
XI. CERINŢELE PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂŢII 

 
34. Securitatea şi protecţia informaţiei reprezintă un complex de măsuri 

organizatorice, tehnologice, de instruire, de control al accesului, de protecţie fizică, 
de asigurare a continuităţii şi veridicităţii informaţiei, de protejare a datelor cu 
caracter personal. Asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiei se face de către 
personal calificat ce deţine expertiza atât în domeniul securităţii informaţionale, cât 
şi a cadrului normativ-legal din Republica Moldova.  

35. La elaborarea, menţinerea şi administrarea paginii-web oficiale, a 
Ministerului Apărării se vor conduce de legislaţia în vigoare şi standardele naţionale 
în domeniul asigurării securităţii informaţionale şi protecţiei informaţiei.  

36. Executarea măsurilor de asigurare a securităţii informaţionale şi a 
suportului software atât împotriva accesului neautorizat la bazele de date ale 
paginii-web oficiale, cât şi împotriva modificării neautorizate al conţinutului 
obiectelor informaţionale şi a suportului software a paginii-web oficiale revine 
administratorului tehnico-tehnologic. 

37. Modificare în structura paginii-web oficiale, în conformitate cu decizia 
Ministrului Apărării, se efectuează exclusiv de către Administratorul tehnico-
tehnologic. 

 

XII. CERINŢE PRIVIND COMPATIBILITATEA 
 

38. În scopul asigurării calităţii înalte a paginii-web oficiale, inclusiv 
posibilităţii de vizualizare corectă a informaţiei cu diferite aplicaţii de accesare a 
Internet-ului şi compatibilităţii cu diferite platforme informatice, pagina-web 
oficială trebuie elaborată în conformitate cu recomandările World Wide Web 
Consorţium (W3C) (a se vedea www.w3c.org). 

39. Pentru a asigura posibilitatea accesului persoanelor cu disabilităţi la 
pagina-web oficială, trebuie aplicate recomandările WAI cel puţin la nivelul A 
(Web Accessibility Initiative) (a se vedea www.w3.org/WAI/). 

40. Pagina-web oficială trebuie testată în conformitate cu recomandările W3C 
(a se vedea validator.w3.org/). 
  41. Pagina-web oficială trebuie să asigure posibilitatea vizualizării corecte în 
diferite aplicaţii browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Opera). 

42. La elaborarea paginii-web oficiale se aplică standardele naţionale: SM 
ISO 13407:2006 “Procese de proiectare centrate pe operatorul uman pentru sisteme 
interactive”, SM ISO/TR 18529:2006 “Ergonomie. Ergonomia interacţiunii om-
sistem. Descrierea procesului ciclului de viaţă centrate pe operatorul uman”, precum 
şi Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 
38370656-002:2006. 
 



                                                                              Anexa nr.1 
                                                                                    la Regulamentul privind funcţionarea şi  

                                                             administrarea paginii-web oficiale  
                                           a Ministerului Apărării 

 

Tipurile de informaţii plasate pe pagina-web oficială  
 

Informaţia destinată plasării pe pagina-web oficială se prezintă 
Administratorului conţinutului informaţional, în variantă electronică, conform 
următoarelor cerinţe: 
 
2.1. Tipuri de documente: 
 

Tipul informaţiei destinate 
publicării 

Formatul Notă 

Documente cu conţinut 
preponderent textual 

Document Adobe PDF 
standard (.pdf) 

Documente perfectate în 
programe de redactare, 
inclusiv Word, Excel 

Informaţie textuală, inclusiv 
tabele 

Document MS Word (.doc, 
.docs) 

 

Informaţie grafică .tif, .gif, .jpg, .png  

Informaţie video .wmv  sau .avi  

Informaţie audio .mp3, .mp4, sau .wav  

 

2.2. Clasificatori de bază a informaţiei: 
 Informaţia cu actualizarea zilnică,  
 Informaţia cu actualizarea săptămânală, 
 Informaţia cu actualizarea lunară, 
 Informaţia cu actualizarea trimestrială, 
 Informaţia cu actualizarea semestrială, 
 Informaţia cu actualizarea anuală, 
 Informaţia cu actualizarea în măsura reînnoirii. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                Anexa nr.2 

     
la Regulamentul privind funcţionarea şi                          

administrarea paginii-web oficiale  
a Ministerului Apărării 

Structura paginii-web oficiale a Ministerului Apărării în reţeaua Internet, care cuprinde denumirea compartimentelor, rubricilor, 
subrubricilor, scurtă prezentare a conţinutului fiecărui compartiment, perioada de actualizare a informaţiei şi a subdiviziunilor 

responsabile pentru furnizarea informaţiei (furnizorii de informaţii). 

Compartiment
ul 

Rubrica Subrubrica 
Conţinutul 

compartimentului 
Limba de publicare 

Perioda de 
actualizare  

a 
informaţiei 

Formatul  
în care se 
prezintă 

informaţia 

Furnizorii  
de informaţii şi 
responsabili de 

informasţia din rubrică, 
subrubrică 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acasă 

    

Informaţia privind 
evenimentele care se 
desfăşoară în cadrul 

ministerului 

Conform 
textului 

original cu traducere în engleză 
zilnic 

.pdf, .doc, 

.jpeg, .avi 

subdiviziunile ce au tangenţă 
conform comunicatului de 

presă  

Noutăţi   

Informaţia privind 
evenimentele care se 
desfăşoară în cadrul 

ministerului 

Conform 
textului 

original cu traducere în engleză 
zilnic 

.pdf, .doc, 

.jpeg, .avi 

subdiviziunile ce au tangenţă 
conform comunicatului de 

presă  

Aviz 

  

postarea avizurilor de orice tip 
Conform 
textului 

original cu traducere în engleză 

actualizarea 
in măsura 
reînnoirii 

.doc subdiviziunile ce au tangenţă 

La Datorie   
Conform 
textului 
original  

săptămînal .flv Centrul Mass Media Militară 

Scutul Patriei   
Conform 
textului 
original  

săptămînal   Centrul Mass Media Militară 

Newsroom 

M
u

lt
im

ed
ia

 

Oastea Moldovei   
Conform 
textului 
original  

lunar .doc, .pdf Centrul Mass Media Militară 



Cohorta   Conformtextuluioriginal  
 actualizarea 

in măsura 
reînnoirii 

.pdf Centrul de cultură şi istorie 
militară 

Multimedia Revista Militară postarea Revistei Militare  
Conform 
textului 
original  

 actualizarea 
in măsura 
reînnoirii 

.pdf Academia Militară a Forţelor 
Armate 

Publicaţii diverse informatii publicate 
Conform 
textului 

original cu traducere în engleză 

actualizarea 
in măsura 
reînnoirii 
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Solicitare de modificare/completare a paginii-web oficiale 
 

CĂTRE 
 

_____________________________________________________________________ 
Denumirea subdiviziunii 

 
Nr.______ din ____________ 
 
Prin prezenta, Direcţia/Secţia ________________________________________________ 
__________________________________________________________________, solicită 
plasarea pe pagina-web oficială, la compartimentul___________________ 
_____________________________________, rubrica ____________________________ 
________________________________________, _______________________________ 
Următoarea informaţie: 
1._______________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 
Numele documentului 
Termen de plasare: urgent / la termen ____________ 
Persoane de contact /responsabil de informaţie: 
________________________________________________________________________, 
telefon________________, e-mail: ____________________________________________. 

Documentele normalizate au fost expediate la adresa electronică 
vasile.aron@army.md 
 

Data: „____” ___________________ 201_ 
 
Șef direcţie/secţie _____________ ____________________________________________ 
 
Semnătura Numele, Prenumele 
 
Coordonat: 
 
________________________                                                   ________________________ 
 
 
________________________                                                   ________________________ 


