
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                          
S.T. 424/12.08.2020                                                                                                                 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării în  anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija 

noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/15013/12.08.2020 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de 
aprobare al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere : 
- Comunicatul Organizației Mondiale a Sănătății din data de 11.03.2020 privind 
declararea  COVID-19 pandemie mondială;  
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
-  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 
-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) 
lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art. 1. (1) Se aprobă derularea în  anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt 
grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 
 (2) Se aprobă bugetul proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel 
POIM/819/9/1, ID 139239, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  



 
(3) Cheltuielile efectuate cu implementarea proiectului „Oamenii sunt grija 

noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239 sunt suportate integral de către 
Programul Operațional Infrastructură Mare –Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 – Obiectiv specific 9.1: 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, contribuția din 
bugetul local al Sectorului 6 fiind zero. 
 (4) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Oamenii sunt 
grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General Sector 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                   AVIZEAZĂ 
                                                              pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. a)  
                                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019                                 
                                                                     Secretarul General al Sectorului 6 
 
                                                                                                   
                                                                                    Demirel Spiridon 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucuresti  este 

institutie publica, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 6, înfiintată  la data de 
01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protectia copilului si a serviciului public de 
asistenta sociala ce functionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucuresti, conform 
prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1434/2004. 

Unitatea de implementare a proiectului are 4 membri, angajati ai Directiei Generale de 
Asistenta si Protectia Copilului, cu expertiza in domeniile de management, financiar-contabil, 
achizitii si tehnic.    

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 este motorul 
financiar al instituţiei şi are importanta misiune de a susţine material atât serviciile sociale 
oferite de DGASPC Sector 6 care includ sprijin pentru toate categoriile de persoane defavorizate 
din sector, cât şi structura funcţională a instituţiei reprezentată de latura resurselor umane şi de 
logistica materială. 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucuresti 
garanteaza faptul ca dispune de lichiditatile necesare pt finantare adecvata a proiectului, astfel 
încât sa se asigure implementarea. 
 
OBIECTIVE PROIECT  

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Sector 6 care asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de 
persoane  vulnerabile (persoane varsnice, persoane cu dizabilitati, copii, etc) cu echipamente de 
protectie  combinezoane, viziere de protectie, manusi de unica folosinta, masti de protectie, 
biocide, solutii necesare asigurarii igienei si dezinfectiei pentru reducerea riscului de infectare si 
de raspandire a infectiei cu COVID-19. 1 Dotarea cu materiale de protectie, substante si 
sisteme de dezinfectie pentru protectia personalului si beneficiarilor de servicii sociale (persoane 
varsnice, persoane cu dizabilitati, copii, etc) pentru reducerea riscului de infectare si de 
raspandire a infectiei cu COVID-19. 
 
CONTEXT  

Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
(DGASPC) Sector 6 a avut si are un rol activ in combaterea raspandirii infectiei cu noul virus 
SARS-CoV-2, precum si in oferirea de asistenta atat persoanelor din categoriile vulnerabile, cat 
si persoanelor aflate in autoizolare la domiciliu.  

La 19 martie 2020, in evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Sector 6 existau 52 de gospodarii, cu un numar de 129 persoane aflate in regim 
de autoizolare. Dintre acestea, un numar de 7 gospodarii, cu un total de 16 persoane, au 
solicitat si au primit pachete cu alimente si apa. Catre toate gospodariile au fost livrati 
saci de gunoi menajer si dezinfectanti. 

In luna aprilie au fost furnizate materiale sanitare catre toti cei 152 medici de familie inregistrati 
pe raza Sectorului 6. Kit-ul oferit fiecarui medic de familie din Sectorul 6 contine: 
• 7 cutii cu masti de protectie 
• 1 cutie de manusi 
• 2 viziere 
• 1 litru dezinfectant de suprafete 



• 3 buc. sapun lichid 
• 3 buc.gel de maini 
 3 buc. servetele umede dezinfectante 

  Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
(DGASPC) Sector 6 a donat mii de masti medicinale, sute de viziere, dispensere, bidoane cu 
dezinfectant pentru suprafete si sapun lichid dezinfectant catre unitatile spitalicesti de pe raza 
Sectorului 6: Policlinica Apusului, Spitalul Colentina, Institutul de Pneumoftiziologie si Spitalul 
Universitar de Urgenta Bucuresti.  

De la inceputul lunii aprilie, au fost distribuite de catre lucratorii sociali peste 250 de 
kituri constand in alimente de stricta necesitate (conserve de fructe si legume, faina, orez, 
lactate, carne, ulei, paste etc.), necesare unei diete echilibrate caloric si adaptate conform varstei, 
precum si materiale igienico-sanitare (sapun, sampon, detergent de rufe si de vase, paste si 
periute de dinti etc.). 

In baza unei analize atente a situatiei sociale, persoanele care au in grija acesti copii 
primesc un ajutor, menit sa previna atat marginalizarea sociala, cat si raspandirea SARS-CoV-2. 
Beneficiarii se afla in evidentele D.G.A.S.P.C. Sector 6, fiind vorba despre: copii separati de 
familie, aflati in plasament, copii ce provin din familii unde situatia financiara este extrem de 
precara, precum si copii cu dizabilitati. 

De la inceputul pandemiei si pana in prezent, Primaria Sectorului 6, prin Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 6, a sprijinit peste 2.500 
de persoane aflate in izolare la domiciliu. 

Asistentii sociali au distribuit 1.071 de pachete alimentare (929 pachete pentru adulti si 
142 pachete pentru copii) si peste 430 de kit-uri cu produse de igiena catre cele 1.569 de 
gospodarii aflate in autoizolare. Totodata, oamenilor le-au fost aduse: apa, saci menajeri si 
dezinfectanti, in conditii de maxima siguranta.  

In perioada aprilie – iunie, in cadrul proiectului caritabil #SolidarSocial, 42 de copii 
beneficiari ai Programului PIED, derulat de DGASPC Sector 6, batrani singuri sau nedeplasabili 
si familii monoparentale, familiile care au copii cu handicap sau care au mai mult de 3 copii au 
beneficiat de un meniu cu 3 feluri de mancare gatita, livrata in zilele lucratoare de asistentii 
sociali, voluntari si parteneri ai proiectului. Toate persoanele implicate au fost dotate cu 
echipamente de protectie necesare (masti, manusi si alte materiale de protectie, dupa caz).  

Acelasi serviciu de livrare de hrana calda a fost asigurat de catre voluntari si asistentii 
sociali si pentru cadrele medicale ce muncesc zi si noapte pentru a stopa raspandirea virusului 
Covid-19. De asemenea, voluntarii si asistentii sociali au purtat masti si manusi de protectie. 
 
 
JUSTIFICARE 

COVID-19 este o boala deosebit de infectioasa. Cu totii avem responsabilitatea de a 
reduce raspandirea ei si de a lua masuri simple de precautie. Trebuie sa ne protejam pe noi 
insine si pe cei din jurul nostru. Sub aspectul acestor prerogative individuale si de grup la care se 
adauga si obligatia de a veghea la sanatatea oamenilor comunitatii Sectorului 6  Bucuresti, a 
depus prezentul proiect in vederea imbunatatirii dotarii si echiparii in lupta impotriva acestui 
virus. 

Printre probleme intampinate putem enumera lipsa echipamentelor de protectie in 
cantitati mari, acoperitoare. 

De asemenea, o masura prin care o parte din probleme ar fi putut fi rezolvate ar fi fost 
existenta sistemelor de dezinfectie, sistemelor de sterilizare destinate echipamentelor 
reutilizabile si autoclavabile.  

In contextul situatiei Pandemice actuale s-a conturat o serie de nevoi care pot fi rezolvate 
si ale caror solutii pot fi posibile in cadrul oportunitatii de finantare nou create, printre acestea 
putem enumera: lipsa de echipamente de dezinfectie, lipsa dozatoarelor de material dezinfectant, 
Incinta decontaminare intrare, etc. 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 6, ca 
furnizor de servicii sociale, are de indeplinit mai multe functii in perioada pandemiei: asistenta 
materiala, prin donatii de masti, manusi, dezinfectanti, precum si consiliere psihologica si 
support emotional pentru toti cei afectati de pandemie – atat persoane isolate, cat si cazuri 



sociale – varstnici singuri sau nedeplasabili, familii monoparentale, familii care au copii cu 
handicap, familii cu venituri mici etc. 

Asistentii sociali sunt permanent expusi la riscul cu infectarea cu noul virus SARS-CoV-
2, prin urmare, asigurarea de echipamente de protectie, dezinfectie si decontaminare sunt 
esentiale pentru asigurarea unui mediu de lucru igienic, sigur si cu risc minim de infectie.    

Tinand cont de intreaga problematica si de oportunitatea nou creata tocmai ca raspuns la 
acestea, vedem in aceasta cea mai buna, sustenabila si imediata forma in care toate situatiile cu 
care ne-am confruntat  sa poata fi rezolvate astfel incat la o ulterioara situatie care se 
prefigureaza a fi incepand din toamna, raspunsul asupra modului de gestionare a acestor forme 
de pandemie/epidemie sa fie acoperitor in cea mai mare masura. 

 
SUSTENABILITATE  

De la debutul pandemiei, în Sectorul 6, peste 2300 de cetățeni aflați în autoizolare au fost 
luați în evidența lucrătorilor sociali, primind alimente, pachete de igienă și medicamente. Pe 
lângă ajutorul material oferit, persoanele aflate în autoizolare au la dispoziție un serviciu de 
consiliere psihologică și socială, la cerere. 

Directia Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 se va autosustine 
financair supa incetarea finantarii prin sprijinul acordat de Priamria Sectorului 6, dar si prin 
proiectele caritabile pe care le-a sustinut si le promoveaza.   

La 19 martie 2020, in evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Sector 6 se aflau 52 de gospodarii, cu un numar de 129 persoane aflate in regim de 
autoizolare. Dintre acestea, un numar de 7 gospodarii, cu un total de 16 persoane, au solicitat si 
au primit pachete cu alimente si apa. Catre toate gospodariile au fost livrati saci de gunoi 
menajer si dezinfectanti. 

In perioada aprilie-iunie s-a derulat proiectul caritabil initiat de Chef Adi Hadean si 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, de care au beneficiat 42 
de copii din comunitatea Giulesti-Sarbi, beneficiari ai Programului PIED, derulat de DGASPC 
Sector 6 in sprijinul acestei comunitati care se confrunta cu numeroase cazuri de familii cu 
venituri modeste, o rata crescuta a infractionalitatii si abandonului scolar;Batranii singuri sau 
nedeplasabili;Familii monoparentale, familiile care au copii cu handicap sau care au mai mult de 
3 copii. 

In perioada pandemiei au fost si sunt oferite catre spitalele din Bucuresti portii de 
mancare gatite de voluntari si livrate de acestia, impreuna cu asistentii sociali.  
 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 are capacitatea de a 
asigura si opera intretinerea investitie dupa finalizare, avand o infrastructura antrenata in acest 
sens, persoanal instruit si capacitatea de a gasi asistenta financiara acolo unde sursele proprii nu 
o pot acoperi. 
 
RELEVANTA  

Proiectul este relevant pentru obiectivul specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 din cadrul POIM care vizeaza promovarea investitiilor necesare 
pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea 
virusului SARS-CoV-2. Dotarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
(DGASPC) Sector 6 cu echipamente de protectie la standarde tehnologice actuale va contribui la 
imbunatatirea activitatii si la asigurarea nivelului de siguranta si confort atat pentru personal cat 
si pentru beneficiari (persoane varsnice, persoane cu dizabilitati, copii, etc). 

Printre probleme intampinate putem enumera lipsa echipamentelor de protectie in 
cantitati mari, acoperitoare. 

De asemenea, o masura prin care o parte din probleme ar fi putut fi rezolvate ar fi fost 
existenta sistemelor de dezinfecti/decontaminare. 

Tinand cont de intreg acest context si de oportunitatea creata de aceasta categorie de 
finantare, destinata de a rezolva problemele cu care ne-am confruntat si ne confruntam, de 
asemenea tinand cont si de faptul ca aceste dotari fiind imposibil a fi realizate din resurse proprii 
materiale si financiare, am considerat si este de altfel foarte oportuna a se aproba acest proiect si 
a se asigura intreaga lista de investitii propusa.Toate aceste echipamente propuse in cadrul 
acestui proiect, nu fac altceva decat sa rezolve toate problemele cu care ne-am confruntat, ne 
confruntam si ne vom confrunta. 



 
DESCRIEREA INVESTITIEI 
 

Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
(DGASPC) Sector 6 a avut si are un rol activ in combaterea raspandirii infectiei cu noul virus 
SARS-CoV-2, precum si in oferirea de asistenta atat persoanelor din categoriile vulnerabile, cat 
si persoanelor aflate in autoizolare la domiciliu. In acest context, siguranta angajatilor, precum si 
a voluntarilor implicati in asistenta cateogriilor vulnerabile de cetateni si a persoanelor izolate 
din cauza virusului SARS-CoV-2 au nevoie de un mediu de lucru cat mai steril si sigur. 
Investitiile propuse prin proiect au ca obiectiv dotarea  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului (DGASPC) Sector 6 cu echipamente de protectie necesare pentru 
consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului 
SARS-CoV-2. 

1.DISPOZITIV DE DEZINFECTIE CU UV – este necesar pentru decontaminarea 
aerului. Aerul incarcat cu microorganisme este angrenat in aparat de sistemul de circulatie a 
aerului. In interiorul carcasei sunt amplasate generatoarele de UV-C, a caror radiatie este 
concentrata printr-un sistem de oglinzi elipsoidale ce formeaza o cavitate rezonanta, ceea ce 
duce la un randament maxim al dispozitivului. Timpul de circulatie al aerului este optim, 
tinandu-se cont de energia necesara distrugerii fiecarui tip de microorganism si de energia 
debitata de generatoare. Un astfel de dispozitiv poate reduce drastic numarul de microorganisme 
din incaperi, elimina mirosurile neplacute, nu emite produse toxice, elimina in totalitate folosirea 
produsilor chimici, nu genereaza ozon si nu ionizeaza aerul din incapere, nu necesita evacuarea 
personalului din incaperi pe durata functionarii sale. 

2.DISPOZITIV GENERATOR OZON - este ideal pentru spatiile publice, in care pot 
intra persoane cu afecțiuni medicale diverse, mia ales in cazul unei pandemii cu virusul SARS-
CoV-2, care este usor de transmis pe calea aerului. In acest context, preocuparea pentru 
menținerea unui mediu steril și dezinfectat este o obligație, nu doar o alternativă mai bună. 
Generatorul de ozon are ca scop dezinfectarea și sterilizarea aerului, eliminarea mirosurilor 
neplăcute sau de medicamente si igienizarea permanentă a spațiilor 

3. INCINTA DECONTAMINARE TUNEL – este conceputa pentru a fi montata in 
interior, in zonele de acces in locatii publice, unde este necesara dezinfectia echipamentelor de 
protective ale personalului specializat. Aceasta functioneaza ca un filtru de decontaminare, in 
interiorul caruia se pulverizeaza solutie dezinfectanta asupra persoanei sau obiectelor aflate in 
interior.  

4.ECRANELE PENTRU PROTECTIVE BIROU SI RECEPTIE sunt utilizate pentru a 
crea un ecran protector impotriva rapandirii germenilor si virusilor. Sunt necesare pentru 
birourile separate, avand in vedere ca DGASPC implica un contact constant cu publicul. 

5.PROTECTIILE DE MANER usa au forme ergonomice, ce permite deschiderea usilor 
cu antebratul, diminuand riscul de contaminare.  

6.DISPENSERELE DEZINFECTANTE sunt produse ce nu pot lipsi intr-o insitutie 
publica, unde igiena si dezinfectia reprezinta un factor primordial. 
 
 
INDICATORI SUPLIMENTARI 
 

1) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19/Dispozitiv generator ozon  200;     

2) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19/Protectie maner usa 800;     

3) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19/Dispenser solutie igienizare maini 20;   
  

4) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 



raspandire COVID-19/Ecran pentru protectie receptie 20;   
  

5) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19/Ecran pentru protectie birou 500;     

6) CV 1 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate 177055.78 EURO;
  

7) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19/ Incinta decontaminare tunel 6;     

8) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19 / Incinta decontaminare intrare 11;   
  

9) Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de infectie epidemiologica si 
raspandire COVID-19/ Dispozitiv dezinfectie aer UV 80. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre  aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Director general, 
Gabriela Schmutzer 
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REFERAT DE APROBARE 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. D/15013/12.08.2020 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 se susţine aprobarea derulării, în  anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt 

grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului și familiei, persoanelor defavorizate, vârstnice și cele cu handicap, supun 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind 

aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2020,               

a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului      

Sector 6. 

 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
facebook.com/PrimariaSectorului6 
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