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Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE nr.____ 
din ________________ 2015 

Chişinău 
 

cu privire la Comisia antiepizootică excepţională 
 

În temeiul articolului 29, alineatul (9) din Legea Republicii Moldova nr. 221 - XVI din 19 
octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂ

�
TE: 

1. Se aprobă: 
1) Componenţa nominală a Comisiei antiepizootice excep� ionale republicane, conform 

anexei nr. 1; 
2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei antiepizootice excep� ionale 

republicane, conform anexei nr.2; 
3) Componenţa funcţională a Comisiei antiepizootice excep� ionale raionale, conform 

anexei nr. 3 şi anexei nr. 4; 
4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei antiepizootice excep� ionale 

raionale, conform anexei nr. 5. 
2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei antiepizootice excep� ionale 

republicane din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei antiepizootice excep� ionale 
republicane vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă 
o nouă hotărîre de Guvern.  

3. Comisiile antiepizootice excepţionale raionale se instituie, pe lîngă autorităţile 
administraţiei publice locale. 

4. Se stabileşte că în cazul apariţiei unui focar epizootic într-o localitate a unui raion, la 
convocarea Comisiei antiepizootice excepţionale raionale se invită primarii şi medicii vetrinari 
din localitatea în cauză şi localităţile ce nimeresc în raza zonelor de carantină.  

5. Se abrogă: 
1) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 30 din 14 ianuarie 1994 cu privire la 

Comisia antiepizootică excepţională republicană (Monitor, 1994, nr.1, art. 22); 
2) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 267 din 28 aprilie 1995 Cu privire la 

operarea unor modificări în componenţa Comisiei antiepizootice excepţionale republicane 
(Monitorul Oficial, 25.05.1995, nr. 028); 

3) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 171 din 16 februarie 2008 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.30 din 14 
ianuarie 1994 (Monitorul Oficial, 26.02.2008, nr. 40-41, art nr: 240). 

 

Prim-ministru interimar                                       Gheorghe Brega   

Contrasemnează: 
Viceprim-ministru, 
ministru economiei Stephane Cristophe BRIDE 

Ministru agriculturii şi  
industriei alimentare Ion SULA 

Ministru sănătăţii Ruxanda GLAVAN 



2 
 

Ministru justiţiei Vladimir CEBOTARI
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Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova  
nr.____ din__________ 
 

 
COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei antiepizootice excepţionale republicane 
 
se va completa - viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei 
se va completa - director general al Agen � iei Na � ionale pentru Siguran � a 

Alimentelor, vicepreşedinte al Comisiei 
GLAVAN Ruxanda - ministru al sănătăţii 
BALAN Oleg - ministru al afacerilor interne 
SULA Ion - ministru al agriculturii şi industriei alimentare 
MUNTEANU Valeriu - ministru al mediului 
ARAPU Anatol - ministru al finanţelor 
CHIRINCIUC Iurie - ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor 
BRIDE Stephane 
Cristophe  

- ministru al economiei 

VLAH Irina - guvernator al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia 
(Gagauz-Yeri) 

BALIŢCHI Tudor - director general al Serviciului Vamal 
PURICE Dorin - � ef al Departamentului poliţiei de frontieră 
POPA Arcadie - şef secţia protecţia protecţie medico-biologică a 

Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al 
Ministerului Afacerilor Interne 

VRABIE Vadim  - director adjunct al Serviciului de Informaţii şi 
Securitate al Republicii Moldova 

se va completa - director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor 

CARAUŞ Vitalie - � ef Direcţia Supraveghere Sanitar-Veterinară din 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

GANGAL Nicolae - director I.P. „Centrul Republican de Diagnostică 
Veterinară” 

STARCIUC Nicolae - prorector a Universităţii Agrare de Stat din Moldova 
CEBANU Ion - director general, Agenţia “Moldsilva” 
FOCŞA Valentin - directorul IP “Institutul Ştiinţifico-Practic de 

Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară” 
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Anexa nr. 2 
la Hotărîrea Guvernului  
Republicii Moldova 
nr.___din___________ 

 
 

REGULAMENTUL 
Comisiei antiepizootice excepţionale republicane 

 
I. Dispoziţii generale 

 
1. Regulamentul Comisiei antiepizootice excepţionale republicane (în 

continuare - Regulament) determină sarcinile � i obligaţiile principale, modul de 
organizare şi funcţionare ale Comisiei antiepizootice excepţionale republicane. 

 

II. Sarcinile şi obligaţiile Comisiei antiepizootice excepţionale republicane 

2. Comisia antiepizootică excepţională republicană: 
1) elaborează şi întreprinde prin intermediul Agen � iei Na � ionale pentru 

Siguran � a Alimentelor, subdiviziunilor teritoriale ale Agen � iei Na � ionale pentru 
Siguran � a Alimentelor, Institu � iei Publice Centrul Republican de Diagnostică 
Veterinară, întreprinderilor, instituţiilor măsuri de profilaxie a răspîndirii şi de 
combatere a bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor şi 
intoxicaţiilor în masă a animalelor; 

2) coordonează activitatea ministerelor, autorităţilor administrative centrale, 
instituţiilor, persoanelor juridice şi fizice privind problemele menţionate la 
subpunctul 1, precum şi alte probleme legate de protecţia teritoriului republicii de 
vehicularea bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor; 

3) exercită conducerea metodică şi coordonează activitatea comisiilor 
antiepizootice excep � ionale raionale şi în caz de necesitate, le acordă asistenţă 
informaţională, organizatorică şi practică în realizarea măsurilor antiepizootice. 

3. Pentru soluţionarea problemelor indicate în punctul 2 al prezentului 
Regulament, Comisia antiepizootică excepţională republicană este împuternicită: 

1) să examineze gradul de protecţie a teritoriului republicii de vehicularea 
bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor; 

2) să ţină evidenţa şi să organizeze dezbateri asupra propunerilor 
ministerelor, autorităţilor administrative centrale, instituţiilor, persoanelor juridice 
şi fizice privind perfecţionarea sistemului de protecţie a teritoriului republicii, 
exploata � iilor de animale, organizaţiilor şi întreprinderilor de colectare, prelucrare 
şi a localităţilor împotriva răspîndirii bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale 
animalelor şi lichidării focarelor nefavorabile de boli infecţioase; 
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3) să analizeze datele recepţionate privind situaţia epizootică creată şi să 
emită dispozi � ii cu privire la întreprinderea unor măsuri urgente de stingere a 
epizootiei, precum şi a unor măsuri ulterioare de profilaxie; 

4) să informeze Guvernul Republicii Moldova, alte organe de stat despre 
starea epizootică, focarele de boli infecţioase deosebit de periculoase, intoxicaţiile 
în masă a animalelor şi măsurile de combatere a lor; 

5) să audieze rapoartele privind realizarea măsurilor de prevenire � i 
combatere a epizootiilor; 

6) să asigurare informarea populaţiei prin intermediul mass-media despre 
cauzele şi proporţiile răspîndirii bolilor infecţioase deosebit de periculoase, de 
asemenea despre măsurile de comportament la contactul cu animalele 
bolnave/suspecte. 

5. Comisia antiepizootică excepţională republicană are următoarele obligaţii: 
1) să analizeze gradul de pregătire a ministerelor, instituţiilor, 

întreprinderilor şi organizaţiilor, raioanelor şi oraşelor privind profilaxia şi 
combaterea bolilor infecţioase, intoxicaţiilor în masă şi altor boli ale animalelor, 
precum şi să ia decizii pentru executare în vederea lichidării neajunsurilor revelate; 

2) să solicite de la persoanele juridice şi fizice documentele necesare şi să 
monitorizeze activitatea Comisiilor antiepizootice excepţionale raionale şi locale, 
comunicările conducătorilor de ministere, autorităţi administrative centrale, 
instituţii, întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate, privind 
măsurile de profilaxie a bolilor infecţioase, respectarea normelor şi regulilor 
sanitare veterinare; 

3) să stipuleze în Proces verbal recomandări privind măsurile de protecţie şi 
restricţie care urmează a fi puse în aplicare în caz de confirmare a bolilor 
infecţioase (exotice) deosebit de periculoase ale animalelor pe teritoriile respective, 
în localităţi, exploataţii în scopul localizării, inadmisibilităţii răspîndirii şi lichidării 
urgente a epizootiilor; 

4) să stabilească mecanismele de informare şi instruire a populaţiei privind 
pericolele, căile de prevenire şi regulile de comportament în cazul bolilor 
infec � ioase la animale. 

 
III. Organizarea activităţii Comisiei antiepizootice excepţionale republicane 

 
6. Comisia antiepizootică excepţională republicană se instituie de către 

Guvernul Republicii Moldova. Comisia antiepizootică excepţională republicană 
este compusă din preşedinte, vicepreşedinte, secretar responsabil şi membrii 
Comisiei antiepizootice excepţionale republicane din rîndul conducătorilor, 
adjuncţilor lor, persoanelor cu funcţie de demnitate publică, autorităţi 
administrative centrale, instituţii, de competenţa cărora ţin problemele protecţiei 
teritoriului republicii de răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale 
animalelor, şi altor întreprinderi, instituţii şi organizaţii interesate. 
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7. Preşedinte al Comisiei antiepizootice excepţionale republicane este 
desemnat unul dintre viceprim-miniştrii Republicii Moldova, iar vicepreşedinte 
este directorul general al Agen � iei Na � ionale pentru Siguran � a Alimentelor. 

8. Şedinţele de lucru ale Comisiei antiepizootice excepţionale republicane se 
convoacă ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în an. Necesitatea 
convocării şedinţelor Comisiei antiepizootice excepţionale republicane este 
determinată de situaţia epizootică curentă din republică, ţările limitrofe � i din lume. 

9. Preşedintele Comisiei antiepizootice excepţionale republicane asigură 
convocarea şedinţelor planificate şi excep � ionale şi organizează controlul asupra 
implementării recomandărilor trasate în Procesele verbale, monitorizînd şi evaluînd 
periodic măsurile întreprinse în acest sens. 

10. În absenţa preşedintelui Comisiei antiepizootice excepţionale 
republicane, atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedinte. 

11. La şedinţele Comisiei antiepizootice excepţionale republicane, în 
dependenţă de specificul situa � iei create, pot fi invitate � i alte persoane. 

12. Subiectele examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile adoptate se 
consemnează în procese-verbale, pe care le semnează preşedintele, 
vicepreşedintele şi secretarul ei. Procesele-verbale se remit autorităţilor şi 
persoanelor interesate şi se publică pe site-ul Guvernului Republicii Moldova.  

13. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia antiepizootică excepţională 
republicană adoptă decizii cu votul majorităţii simple al membrilor prezenţi la 
şedinţă. Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor 
desemnaţi a Comisiei antiepizootice excepţionale republicane. 

14. Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile, de regulă, în orele de program şi 
nu sînt în drept să-şi delege atribuţiile de participare la şedinţe. 
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Anexa nr. 3 
la Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova  
nr.____ din__________ 
 

COMPONENŢA FUNCŢIONALĂ 
a Comisiei antiepizootice excepţionale raionale 

 
se va completa Pre � edintele raionului, preşedinte al Comisiei 
se va completa � eful Subdiviziunii teritoriale pentru siguran � a alimentelor,  

vicepreşedinte al Comisiei 
se va completa Medicul şef, Centrul de Sănătate Publică 
se va completa Şeful Secţiei  situaţii  excepţionale 
se va completa � eful Inspectoratul raional de poliţie 
se va completa Şef  Biroul de evidenţă şi înregistrare a tehnicii 
se va completa Şeful Inspectoratul ecologic 
se va completa Directorul Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură 

 
 
 

Anexa nr. 4 
la Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova  
nr.____ din__________ 

 
COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei antiepizootice excepţionale al UTA Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 
se va completa Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei, preşedinte al Comisiei 
se va completa � ef direc � iei raionale/municipale pentru siguran � a alimentelor, 

vicepreşedinte al Comisiei 
se va completa � ef departamentului afacerilor interne a Găgăuziei 
se va completa � ef departamentului de industrie, construc � ii, transport � i 

comunica � ii a Găgăuziei 
se va completa � ef departamentului al agriculturii a Găgăuziei 
se va completa Sef departamentului al Sănătă � ii, Socială � i Familie a Găgăuziei 
se va completa � ef departamentului al Serviciului Informa � ii � i Securitate a 

Găgăuziei 
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Anexa nr. 5 
la Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova  
nr.____ din__________ 

 
REGULAMENTUL 

Comisiei antiepizootice excepţionale raionale 
 

I. Dispoziţii generale 
 

1. Regulamentul Comisiei antiepizootice excepţionale raionale (în 
continuare - Regulament) determină sarcinile � i atribu � iile principale, modul de 
organizare şi funcţionare ale Comisiei antiepizootice excepţionale raionale. 

 
II. Sarcinile şi obligaţiile Comisiei antiepizootice excepţionale ralionale. 

 
1. Comisia antiepizootică excepţională raională: 
1) elaborează şi întreprinde prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale 

Agen � iei Na � ionale pentru Siguran � a Alimentelor, Institu � iei Publice Centrul 
Republican de Diagnostică Veterinară, întreprinderilor, instituţiilor măsuri de 
profilaxie a răspîndirii şi de combatere a bolilor infecţioase deosebit de periculoase 
ale animalelor şi intoxicaţiilor în masă a animalelor; 

2) coordonează activitatea autorităţilor administrative locale, instituţiilor, 
persoanelor juridice şi fizice privind problemele menţionate, precum şi alte 
probleme legate de protecţia teritoriului raionului de vehicularea bolilor infecţioase 
deosebit de periculoase ale animalelor; 

2. Pentru soluţionarea problemelor indicate în punctul 2 al prezentului 
Regulament, Comisia antiepizootică excepţională raională este împuternicită: 

1) să examineze gradul de protecţie a teritoriului raionului de vehicularea 
bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor; 

2) să ţină evidenţa şi să organizeze dezbateri asupra propunerilor 
ministerelor, autorităţilor administrative centrale, instituţiilor, persoanelor juridice 
şi fizice privind perfecţionarea sistemului de protecţie a teritoriului republicii, 
exploata � iilor de animale, organizaţiilor şi întreprinderilor de colectare, prelucrare 
şi a localităţilor împotriva răspîndirii bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale 
animalelor şi lichidării focarelor nefavorabile de boli infecţioase; 

3) să analizeze datele recepţionate privind situaţia epizootică creată şi să 
emită dispozi � ii cu privire la întreprinderea unor măsuri urgente de stingere a 
epizootiei, precum şi a unor măsuri ulterioare de profilaxie pe teritoriul raionului; 

4) să informeze Guvernul Republicii Moldova, alte organe de stat despre 
starea epizootică, focarele de boli infecţioase deosebit de periculoase, intoxicaţiile 
în masă a animalelor şi măsurile de combatere a lor; 
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5) să audieze rapoartele privind realizarea măsurilor de prevenire � i 
combatere a epizootiilor;   

6) să asigurare informarea populaţiei prin intermediul mass-media despre 
cauzele şi proporţiile răspîndirii bolilor infecţioase deosebit de periculoase, de 
asemenea despre măsurile de comportament la contactul cu animalele 
bolnave/suspecte. 

5. Comisia antiepizootică excepţională raională are următoarele obligaţii: 
1) să analizeze gradul de pregătire a instituţiilor, întreprinderilor şi 

organizaţiilor din localită � ile raionului privind profilaxia şi combaterea bolilor 
infecţioase, intoxicaţiilor în masă şi altor boli ale animalelor, precum şi să ia 
decizii pentru executare în vederea lichidării neajunsurilor revelate; 

2) să solicite de la persoanele juridice şi fizice documentele necesare şi să 
monitorizeze activitatea � i comunicările conducătorilor de instituţii, întreprinderi şi 
organizaţii, indiferent de forma de proprietate, privind măsurile de profilaxie a 
bolilor infecţioase, respectarea normelor şi regulilor sanitar-veterinare; 

3) să stipuleze în Proces verbal recomandări privind măsurile de protecţie şi 
restricţie care urmează a fi puse în aplicare în caz de confirmare a bolilor 
infecţioase (exotice) deosebit de periculoase ale animalelor pe teritoriile respective, 
în localităţi, exploataţii în scopul localizării, inadmisibilităţii răspîndirii şi lichidării 
urgente a epizootiilor; 

4) să stabilească mecanismele de informare şi instruire a populaţiei privind 
pericolele, căile de prevenire şi regulile de comportament în cazul bolilor 
infec � ioase la animale. 
 

III. Organizarea activităţii Comisiei antiepizootice excepţionale raionale. 
 

6. Comisia antiepizootică excepţională raională se instituie de către 
Guvernul Republicii Moldova. Comisia antiepizootică excepţională raională este 
compusă din preşedinte, vicepreşedinte, secretar responsabil şi membrii Comisiei 
antiepizootice excepţionale raionale din rîndul conducătorilor, adjuncţilor lor, 
persoanelor cu funcţie de demnitate publică, autorităţi administrative locale, 
instituţii, de competenţa cărora ţin problemele protecţiei teritoriului republicii de 
răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale animalelor, şi altor 
întreprinderi, instituţii şi organizaţii interesate. 

7. Preşedinte al Comisiei antiepizootice excepţionale raionale este 
pre � edintele raionului, iar vicepreşedinte al Comisiei antiepizootice excepţionale 
raionale este desemnat � eful Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguran � a 
Alimentelor. 

8. Şedinţele de lucru ale Comisiei antiepizootice excepţionale republicane 
se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în an. Necesitatea 
convocării şedinţelor Comisiei antiepizootice excepţionale raionale este 
determinată de situaţia epizootică curentă din republică, ţările limitrofe � i din lume. 

9. Preşedintele Comisiei antiepizootice excepţionale raionale asigură 
convocarea şedinţelor planificate şi excep � ionale şi organizează controlul asupra 
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implementării recomandărilor trasate în Procesele verbale, monitorizînd şi evaluînd 
periodic măsurile întreprinse în acest sens. 

10. În absenţa preşedintelui Comisiei antiepizootice excepţionale raionale, 
atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedinte. 

11. La şedinţele Comisiei antiepizootice excepţionale raionale, în 
dependenţă de specificul situa � iei create, pot fi invitate � i alte persoane. 

12. Subiectele examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile adoptate se 
consemnează în procese-verbale, pe care le semnează preşedintele, 
vicepreşedintele şi secretarul ei. Procesele-verbale se remit autorităţilor şi 
persoanelor interesate şi preşedintelui Comisiei antirpizootice excepţionale 
republicane.  

13. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia antiepizootică excepţională 
raională adoptă decizii cu votul majorităţii simple al membrilor prezenţi la şedinţă. 
Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor desemnaţi a 
Comisiei antiepizootice excepţionale raionale. 

14. Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile, de regulă, în orele de program 
şi nu sînt în drept să-şi delege atribuţiile de participare la şedinţe. 
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Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii de Guvern 

cu privire la Comisia antiepizootică excepţională republicană 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului 
Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat în contextul 

înregistrării pe parcursul ultimilor ani a focarelor de zoonoze � i zooantroponoze, 
atît pe plan republican cît � i regional. Proiectul este propus pentru a spori gradul de 
interacţiune între instituţiile statului privind protecţia teritoriului ţării de 
pătrunderea agenţilor bolilor transmisibile prin intermediul animalelor � i păsărilor 
vii, precum şi pentru optimizarea măsurilor de prevenire şi profilaxie a 
eventualelor antropozoonoze. 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la Comisia antiepizootică 
excepţională republicană vine întru executarea prevederilor articolului 29, alineatul 
9 a Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară � i a Legii nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor. 

De asemenea, prezentul proiect propune abrogarea hotărîrii de Guvern nr.30 
din  14 ianuarie 1994 cu privire la Comisia antiepizootică excepţională 
republicană.  

Principalele prevederi şi elemente noi ale proiectului 
Proiectul nominalizat crează cadru normativ necesar pentru activitatea 

Comisiei antiepizootice excepţionale republicane, care va elabora şi întreprinde 
prin intermediul ANSA, subdiviziunilor teritoriale ANSA, I.P. „Centrul 
Republican de Diagnostică Veterinară”, întreprinderilor, instituţiilor, măsuri de 
profilaxie şi combatere a bolilor extrem de periculoase ale animalelor şi 
intoxicaţiilor în masă a animalelor, coordonează activitatea ministerelor, 
autorităţilor administrative centrale, instituţiilor, persoanelor juridice şi fizice 
privind problemele menţionate, precum şi alte probleme legate de protecţia 
teritoriului republicii de vehicularea bolilor infecţioase deosebit de periculoase ale 
animalelor, exercită conducerea metodică şi coordonează activitatea comisiilor 
antiepizootice excep � ionale raionale şi locale şi în caz de necesitate, le acordă 
asistenţă informaţională, organizatorică şi practică în realizarea măsurilor 
antiepizootice. 

Ca urmare, se va institui Comisia antiepizootică excepţională republicană � i 
Comisiile antiepizootice excepţionale raionale şi locale. Comisiile antiepizootice 
excepţionale raionale şi locale în baza Regulamentului Comisiei antiepizootice 
excepţionale republicane vor aproba regulamentele Comisiilor excepţionale 
raionale şi locale, precum şi componenţa lor. 

Fundamentarea economico-financiară 
Mijloacele financiare privind implimentarea prezentei Hotărîri de Guvern, în 

caz de necesitate, vor fi alocate din bugetul de stat. 
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Elaboratorii proiectului 
Proiectul a fost elaborat de Agen � ia Na � ională pentru Siguran � a Alimentalor 

în comun cu Ministerul Agriculturii � i Industriei Alimentare.  
 

Viceministru      Eduard GRAMA 
Ex. Cocieru Dumitru 

       Sofia Meleşco 

Tel. 022-210-159 

 


