Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Unitatea Militara 01144
Numar anunt: 157738 / 12.03.2015
Denumire contract: ACORD-CADRU DE FURNIZARE DE PRODUSE AGROALIMENTARE NECESARE ÎN POLIGOANE SI
TABERE
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Unitatea Militara 01144
Adresa postala: str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2 Roman, Neamt , Localitatea: Roman , Cod
postal: 611047 , Romania , Punct(e) de contact: PLESCA DANIEL , Tel. +40 0233741402 , In atentia: PLESCA
DANIEL , Email: unitateamilitara01144roman@yahoo.com , Fax: +40 0233740228 , Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
II.1.
1)

DESCRIERE
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU DE FURNIZARE DE PRODUSE AGROALIMENTARE NECESARE ÎN POLIGOANE SI TABERE

II.1.
2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul U.M. 02468 Smârdan (Cismele, Galati)
Sediul U.M. 02016 Babadag (jud. Tulcea) si zona Dunavat (jud. Tulcea)
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est

II.1.
3)

Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.
4)

Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1,448,164.75 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pentru lotul nr. 1 estimam atribuirea unui contract subsecvent
trimestrial. Valoarea estimata minima/ maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 1: 14.152,74/ 801.667,28
lei fara TVA. Pentru lotul nr. 2 estimam atribuirea unui contract subsecvent trimestrial. Valoarea estimata minima/ maxima a
celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 2: 5.507,49/ 159.371,57 lei fara TVA. Valoarea estimata minima a acordului
cadru: 1.320,11 lei fara TVA. Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 1.448.164,75 lei fara TVA.

II.1.
5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea produselor agroalimentare necesare în poligoane si tabere: Oua, cartofi, radacinoase, legume proaspete, usturoi
uscat, fasole boabe uscata, fructe proaspete, citrice, carne de pasare, carne de porc, carne de vita, salamuri, specialitati din
carne, cârnati, pateu de ficat, masline, peste, miere, conserve din carne, conserve din peste, conserve din legume, gem,
dulceata, sucuri naturale fructe, ulei masline, ulei din floarea soarelui, lapte de vaca, smântâna, unt proaspat, brânza,
cascaval, iaurt, zahar, ciocolata, faina, orez, cereale, gris, cacao pudra, cafea, ceai natural, pâine si produse de panificatie,
arome, amelioratori, ingrediente, condimente, apa minerala, sucuri, bauturi racoritoare, set tacâmuri de unica folosinta, cutii
ambalat, servetele.

II.1.
6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
03000000-1 - Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe (Rev.2)

II.1.
7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.
8)

Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.
9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.
1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
Produse agricole, de ferma, de pescuit, silvicultura si produse conexe, alimente, bauturi si produse conexe, în cantitatile
prevazute în anexa B – Informatii privind loturile.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului-cadru:
- pentru lotul 1-produse agroalimentare necesare în poligoane si tabere, minim 79 Kg, maxim 238.784,27 Kg;
- pentru lotul 2- produse agroalimentare necesare în poligoane si tabere, minim 79 Kg, maxim 124.203Kg;
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui singur contract subsecvent:
- pentru lotul 1- produse agroalimentare necesare în poligoane si tabere, minim 3.543 Kg, maxim 203.415 Kg;
- pentru lotul 2- produse agroalimentare necesare în poligoane si tabere, minim 1.394 Kg, maxim 40.424 Kg.
Valoarea estimata fara TVA: 1,448,164.75 RON

II.2.
2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

6 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.
Depozite valorice şi garantii solicitate
1)
1. Garantiile de participare pentru fiecare lot de produse sunt specificate în anexa B – Informatii privind loturile. 2. Daca
ofertantii doresc sa constituie garantia în valuta, data de referinta la care se face echivalenta leu/ alta valuta (cursul BNR)
este data publicarii anuntului de participare. 3. Valabilitatea garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita pentru
depunerea ofertelor si coincide cu perioada de valabilitate a ofertei. 4. Se vor respecta prevederile art. 86 din H.G. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Mod de constituire a garantiei pentru participare: - prin virament bancar (cont de
depuneri/ încasari RO07 TREZ 4925 005X XX00 4010 la Trezoreria Roman, cod fiscal 27367077) – instrument de plata
(ordin de plata etc) vizat de banca emitenta la care s-a facut depunerea garantiei de participare, confirmat pâna la data
deschiderii ofertelor; - prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei stabilite, în numerar; - prin instrument de
garantare emis in conditiile legii, în favoarea autoritatii contractante, în cuantumul si pentru perioada prevazuta – perioada
de valabilitate a ofertei (model orientativ - Formularul nr. 4); 6. Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata cel
mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, separat de plicul care cuprinde oferta, la vedere, anexata la
scrisoarea de înaintare. Pentru IMM-uri, garantia de participare poate fi constituita în cuantum de 50%, asa cum este
precizat în anexa B - Informatii privind loturile. În acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi însotita de
Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM, completata conform Formularului nr. 5, ce se va
depune odata cu oferta, pâna la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare
contract subsecvent în parte, conform art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în cuantum de 5%
din pretul contractului, fara TVA, sau 2,5% din pretul contractului, fara TVA, în cazul IMM-urilor. Garantia de buna executie
se va constitui si va fi prezentata autoritatii contractante, în original, la data semnarii contractului, exceptie facând situatia
când operatorul economic are nevoie de contractul de achizitie publica semnat în vederea obtinerii scrisorii de garantie, caz
în care termenul este de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. (model orientativ Formularul nr. 9).
III.1.
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
2)
Bugetul de stat
III.1.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
3)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2. Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
1)
profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
Cerinta nr.1 - neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare;
Cerinta nr.2 – sa depuna oferta independenta;
Cerinta nr.3 – neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
1.1.Declaratie privind situatia personala din care sa reiasa ca nu se încadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr.1);
1.2. Certificate de atestare fiscala, astfel incat din acestea sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (conform art.181 lit.c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare). Se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie certificata conform cu
originalul.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor
fi respinse, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 în care operatorii economici prezinta
înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente în domeniu.
2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta în baza ordinului ANRMAP Nr. 314/2010 (Formularul nr.2);
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

(Formularul nr.3) - precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, prin raportare la implicarea
în procesul de achizitie publica, sunt Ioan LAHMAN, Virgil-Constantin CIUGUDEAN, Daniel PLESCA, Danut MAXIM, Dan
DOSPINESCU, Daniel PATRANIA, Iulian GAFTON, Costel PRISACARIU.
Încadrarea ofertantului în situatiile prevazute de catre art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, atragere excluderea acestuia de la procedura de atribuire a contractului.
Note:
- În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele nr. 2 si nr. 3 vor fi demonstrate de fiecare asociat;
- Cerinta nr. 1 va fi demonstrata si de tertul sustinator în cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economicofinanciara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta persoana neputând fi în situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr.1 – Sa faca dovada înregistrarii legale a activitatii pe care o presteaza;
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1.1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ce se va prezenta în original, copie legalizata sau
în copie certificata „conform cu originalul” – sub semnatura si stampila ofertantului.
Cerinta obligatorie: prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga
instanta competenta, din care sa rezulte:
- adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codurile CAEN corespunzatoare producerii sau
comercializarii produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice si asociatii societatii;
- informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.
Capacitatea economica si financiara
2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.
Capacitatea tehnica
3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Prezentarea cel putin a unui document/ contract/ proces-verbal de receptie prin care sa se confirme livrarea de produse
similare a caror valoare (în lei fara TVA), individual sau cumulat, sa fi fost de cel putin:
- 400.834 lei, pentru lotul nr. 1;
- 79.686 lei, pentru lotul nr. 2.
Valorile vor fi exprimate în lei, iar daca este cazul, contractele fiind exprimate în alte valute, la cursul lei/valuta mediu
comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.
Sa faca dovada ca care implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO9001:2008, sau echivalent.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina un astfel de certificat, individual, pentru
partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitati de îndeplinire Ofertantii vor completa si depune, pentru fiecare lot la care participa, declaratia privind lista
principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Aceasta lista va fi însotita de documente (contracte, procese
verbale de receptie, etc) prin care sa se confirme efectuarea livrarilor. În cazul în care contractul contine clauze de
confidentialitate, se permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv. Certificat SR-ENISO-9001:2008 (copie certificata de ofertant „conform cu originalul”) sau alte dovezi care confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii. În cazul asocierii cerinta va fi îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract
pe care o realizeaza.
III.2.
Contracte rezervate
4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
1)
Nu
III.3. Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili
2)
pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1
.1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2
.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2
.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii aditionale despre licitatia electronica: 1. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare:
pretul. 2. Eventualele limite ale valorilor pâna la care elementele prevazute la pct.1. pot fi îmbunatatite: NU exista limite. 3.
Informatiile puse la dispozitia ofertantilor în cursul LE si momentul când aceste informatii vor fi disponibile: a) Clasament:
sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor operatorilor economici (ofertantilor) informatii necesare acestora
pentru a-si determina, în orice moment, pozitia pe care o ocupa în clasament. De asemenea, sistemul informatic va pune la
dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: b) existenta de preturi noi sau valori noi
prezentate în cadrul LE. c) numarul participantilor la licitatia electronica. 4. Informatiile relevante privind procesul licitatiei
electronice: a) Înainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a
ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentatia de atribuire. b) În vederea realizarii licitatiei
electronice, autoritatea contractanta va introduce în SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea
contractanta va invita toti ofertantii (operatorii economici) care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se
transmite simultan tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de începere a LE vor fi generate si
transmise automat de catre sistem la adresa de posta elctronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi
disponibile în sectiunea “Notificari de sistem.” 5. Conditiile în care ofertantii (operatorii economici) vor avea dreptul sa
liciteze: a) Acestia nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. b) LE se va finaliza
dupa desfasurarea unei singure runde. 6. În cazul în care operatorul economic declarat admis si înregistrat în SEAP nu
modifica în cadrul unei runde a licitatiei electronice elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea
clasamentului final este luata în considerare ultima oferta depusa electronic sau în cadrul procedurii de evaluare initiala
integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentatia de atribuire. 7. Numarul de runde ale
licitatiei electronice: 1. 8. Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. 9. Durata unei
runde: 1 (una) zi. 10. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile
concrete de realizare a conectarii: în vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie înregistrati
online si sa detina certificat digital valid pentu acces în sistem. Informatii disponibile pentru conectare si înregistrare la:
www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistraeOF. 11. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului
obtinut în urma finalizarii LE, asa cum prevede art. 169 din O.U.G. 34/2006. Dupa ultima runda de reofertare, autoritatea
contractanta va solicita transmiterea formularului de oferta completat cu noile valori rezultate în urma procesului de
reofertare electronica.

IV.3)
IV.3
.1)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
48

IV.3
.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3
.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a
documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2015 09:00
Documente de plata: NU

IV.3

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

.4)
24.04.2015 09:00
IV.3
.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3
.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3
.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3
.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2015 09:30
Locul: Sediul U.M. 01144 Roman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la sedinta de deschidere, pe baza de delegatie
(împuternicire) semnata si stampilata de fiecare ofertant si act de identitate.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

ALTE INFORMATII
1. Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: Se solicita o noua propunere financiara, în
plic închis, sigilat si marcat corespunzator, cu scrisoare de înaintare. 2. Pentru documentele emise într-o limba straina se vor
prezenta traduceri efectuate de un traducator autorizat. 3. Termen maxim de plata – între 24 si 31 ale lunii urmatoare celei în
care se efectueaza receptia marfii de catre beneficiar. 4. Pentru eventualele clarificari va rugam sa va adresati exclusiv prin
fax sau adresa scrisa. 5.Cantitatile prevazute în anexa nr. 1 sunt orientative si servesc exclusiv la determinarea elementelor
tehnice din caietul de sarcini si la formularea ofertei. Pe timpul derularii acordului-cadru se vor aproviziona doar cantitatile
necesare beneficiarului (pe baza comenzii ferme a acestuia). 6. Valoarea efectiva a produselor contractate, platibila
operatorului economic semnatar al contractului subsecvent de furnizare, va fi cea rezultata în urma comenzilor ferme
transmise si a facturilor fiscale emise. 7. Documentatia de atribuire va fi publicata atasata la anuntul de participare iar
depunerea ofertei/ ofertelor are loc dupa însusirea continutul acesteia. 8. Operatorii economici vor depune oferta pentru
cantitatea maxima posibil a se achizitiona in baza acordului-cadru, specificata în anexa 1 la caietul de sarcini. Nu se admit
oferte partiale. Pretul ce va fi luat în considerare la stabilirea ofertei câstigatoare va fi pretul total/ lot de produse rezultat din
suma valorilor obtinute din înmultirea cantitatilor maxime (posibil a se achizitiona in baza acordului-cadru) ale fiecarui
produs/ sortiment din cadrul lotului cu pretul unitar al acestuia. Ofertele care nu cuprind toate produsele solicitate, vor fi
considerate oferte alternative si vor fi respinse.

VI.4)
VI.4
.1)

CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40

218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4
.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/ 2006

VI.4
.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01144 Roman - serviciul juridic
Adresa postala: Str. Prof. Dumitru Martinas Nr. 2, Jud. Neamt , Localitatea: Roman , Cod
postal: 611047 , Romania , Tel. +40 233741401 , Email: unitateamilitara01144roman@yahoo.com , Fax: +40 233740228

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
10.03.2015 11:39

