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1. Scopul procedurii  

 

Procedura stabilește și descrie modul de desfășurare a probelor de concurs susținute on-line pentru 

ocuparea pe perioadă determinată/nedeterminată a posturilor didactice vacante de: profesor 

universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar. 

 

 

2. Domeniul de aplicare   

 

”Procedura” stabilește rolul și responsabilitățile pe care le au Facultățile, DRU_BRSEP și DTIC în 

pregătirea cadrului organizatoric și tehnic necesar mediului on-line ce va fi pus la dispoziția Comisiei 

de concurs și candidaților pentru desfășurarea în cele mai bune și cele mai sigure condiții a sesiunii de 

susținere on-line a probei de concurs. 

 

 

3. Documente de referință (reglementări)  

 

 3.1. Legislație primară: 

 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

 HG nr. 457/2011, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante din învățământul superior; 

 Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

 HG nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

3.2. Legislație secundară: 

 

 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), nr.7/2020, 

privind aprobarea Hotărârii grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor 

înalt contagioase pe teritoriul României, nr. 9/2020, potrivit căreia se recomandă ”utilizarea 

metodelor didactice alternative de învățământ”; 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1.Definiții ale termenilor  

 

Nr. 

crt. 
Termenul 

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește 

termenul 

1. Procedură operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie 

urmați, a metodelor de lucru și a regulilor de aplicat în vederea 

realizării activității.  elaborează pe tipul de activități, stabilește 

responsabilități de ținere sub control a unui proces cu activități 

specifice. 

2. Platforma on-line Platforma Microsoft Teams 

3. 
Întâlnire (Meeting) on-

line 

Sesiunea de susținere a concursului pentru ocuparea pe perioadă 

determinată/nedeterminată a posturilor didactice vacante de  

profesor universitar, conferențiar universitar, lector 

universitar/șef lucrări, asistent universitar, folosind mediul on-

line 

 

 

4.2.Abrevieri ale termenilor 

 

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. UB Universitatea din București 

3.  DTIC Direcția IT&C 

  4. DRU_BRSEP 
Direcția Resurse Umane Biroul Recrutare, Selectare, Evaluare 

Personal 

5. FACULTATEA x 

Entitate a Universității din București unde se susțin 

concursurile pentru ocuparea pe perioadă 

determinată/nedeterminată a posturilor didactice vacante de  

profesor universitar, conferențiar universitar, lector 

universitar/șef lucrări, asistent universitar, folosind mediul on-

line, unde x va fi înlocuit cu acronimul specific fiecărei 

facultăți, conform Anexei nr. 3 
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5. Descrierea procedurii operaționale 

 

5.1.  Tipuri de evenimente on-line 

5.1.1. Întâlnire on-line (Meeting on-line) – Susținerea probelor de concurs pentru ocuparea 

pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de profesor 

universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent 

universitar 

O întâlnire on-line este inițiată de către reprezentantul facultății cu rol de organizator, la care 

participanții se alătură în modul stabilit de această procedură în vederea susținerii probelor de concurs. 

 

5.2.  Pași de verificare pentru organizarea unei sesiuni de tip Întâlnire on-line (Meeting on-

line) 

Organizatorul sesiunii on-line se va asigura că toate cele de mai jos sunt cunoscute și validate de 

echipa participantă la eveniment.  

 

5.2.1. Echipamentele IT&C și configurarea acestora 

● Laptop/calculator cu cameră video și microfon 

● Cabluri pentru conexiuni 

● Licențe alocate utilizatorilor  

● Conexiune Internet 

● Echipament de stocare a înregistrărilor la nivelul fiecărei facultăți configurat pentru 

sesiunea de susținere on-line 

5.2.2. Cerințe minimale de sistem și de platforme acceptate 

● Sisteme de operare acceptate: Windows 7 și versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți), macOS 

X 10.10 și versiuni ulterioare; 

● Sisteme de operare mobile acceptate: Android 4.4 și versiuni ulterioare, iOS 10 și versiuni 

ulterioare; 

● Navigatoare web (Browser) acceptate: Chrome (ultimele 3 versiuni), Edge RS2, Firefox 

(ultimele 3 versiuni), Internet Explorer 11, Safari. 

5.2.3. Pre rechizite pentru cine organizează concurs/întâlnire on-line 

● Cunoștințe în utilizarea platformei on-line aleasă;  

● Afilierea instituțională a membrilor comisiei și accesul către adresa de e-mail instituțională; 
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5.2.4. Elemente de identificare ale concursului on-line (conform Anexei nr. 3) 

o Titlul evenimentului; 

o Data și intervalul orar al desfășurării evenimentului; 

o Descrierea evenimentului; 

o Participanții, rolurile lor și adresele de email instituționale; 

o Crearea grupului de eveniment cu cei care vor participa; 

o Materiale suport pentru susținerea evenimentului (ex. prezentarea PowerPoint a 

candidatului). 

 

5.3.   Pași de realizare a unei sesiuni de întâlnire on-line (Meeting on-line) 

 

     Informații cu privire la modul în care se organizează un eveniment on-line sunt prezentate mai  

jos: 

 Ghidurile oficiale ale Universității din București: https://online.unibuc.ro/ghiduri/ 

 Ghidul Microsoft specific pentru platforma Microsoft Teams: 

https://support.office.com/ro-ro/article/cum-s%C4%83-programa%C8%9Bi-o- 

%C3%AEnt%C3%A2lnire-%C3%AEn-teams-943507a9-8583-4c58-b5d2-

8ec8265e04e5 

 

5.4.   Pași de lucru  

 

Pașii de lucru pentru pregătirea întâlnirilor on-line, privind susținerea concursului pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de  profesor 

universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar. 

 

5.4.1.   Inițierea procesului 

 

1. Facultatea desemnează o persoană în rolul de Organizator - Reprezentant al Facultății numit 

de către Decan în vederea organizarea concursului on-line; 

2. Organizatorul și/sau Producătorul (Președintele comisiei de concurs): 

https://online.unibuc.ro/ghiduri/
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● inițiază comunicarea - transmite invitația de participare tuturor celor implicați în susținerea 

probei de concurs, conform Anexa nr. 3  

● gestionează întregul proces organizatoric pentru susținerea concursului on-line; 

● se asigură că toți membrii comisiei și studenții participanți au adresele instituționale active; 

● creează întâlnirea on-line pentru participanți; 

● distribuie instrucțiuni de acces către participanți; 

● se asigură de pregătirea mediului extern pentru stocarea înregistrărilor. Pe mediul extern de 

stocare organizatorul va genera directorul specific/folder tipului de examinare (Formula 

standard agreată <An universitar în curs>_<numărul lunii calendaristice>_<Acronim 

Facultate>_<Acronim Departament didactic>_<Denumire post>_<nr. poziție>_<Nume și 

prenume candidat> , unde <Acronim_facultate> este este conform Anexei nr. 2, <Denumire 

post> este tipul postului scos la concurs (profesor, conferențiar, lector, șef lucrări, asistent), 

<nr. poziție> este numărul poziției din statul de funcții al Departamentului etc) dupa modelul 

de mai jos: 

 

2019-2020_sem II_fpse_dfp_conferențiar_12_Ionescu Maria 

 

Pentru <Acronim Facultate>_<Acronim Departament didactic> se va avea în vedere 

Anexa 2 de la prezenta procedură. 

● se asigură de pregătirea înregistrărilor candidaților sub forma standard agreată menționată 

anterior și se va ocupa de realizarea unui OPIS pentru fiecare grup de candidați conform 

Anexei nr. 4 din prezenta procedură. 

 

5.4.2.  Derularea evenimentului 

● Sesiunea de susținere on-line a probei de concurs se derulează pe parcursul a maximum 90 de 

minute pentru fiecare candidat; 

● Organizatorul generează întâlnirea on-line și invită participanții; 

● Participanții se conectează cu un browser web (obligatoriu: Google Chrome sau Microsoft 

Edge); 

● La ora anunțată, Organizatorul deschide sesiunea de eveniment și se asigură că înregistrarea 

este pornită; 

● Producătorul (Președintele Comisiei de concurs) decide încheierea sesiunii de susținere, 

moment în care înregistrarea este oprită. 
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● Organizatorul va oferi suport Comisiei de concurs pentru accesarea mediului de 

comunicare on-line, de înregistrare si de arhivare a înregistrărilor. Înregistrările se vor 

face pentru fiecare candidat în parte și salvarea înregistrării se va face cu denumirea 

fișierului astfel <An universitar în curs>_<numărul lunii calendaristice>_<Acronim 

Facultate>_<Acronim Departament didactic>_<Denumire Post>_<Nr. poziție>_<Nume 

și prenume candidat> (ex. 2019-2020_sem.II_fpse_dfp_conferențiar_12_Ionescu Maria> 

5.4.3.  Finalizarea evenimentului 

● Organizatorul înregistrează și salvează înregistrarea evenimentului pe mediul de stocare 

alocat de către facultate, asigură arhivarea acesteia, precum și realizarea unui back-up pe un 

mediu de stocare extern aparținând DRU_BRSEP. Modul de accesare al mediului de accesare 

al mediului de stocare aparținând DRU_BRSEP va fi comunicat odată cu anunțul concursului 

on-line. 

Pre-rechizitele tehnice, definite de DTIC, referitoare la echipamentele IT&C și aplicațiile 

software utilizate pentru desfășurarea on-line a concursurilor trebuie să respecte Politica IT&C 

și procedurile în vigoare, aprobate la nivelul DTIC. 

Orice elemente care nu respectă reglementările DTIC trebuie notificate DTIC pentru analiză și 

identificarea unei soluții tehnice adecvate. 

 

6. Roluri și responsabilități în derularea procedurii 

 
 

Nr. 

Crt. 
Rol / Responsabil Responsabilități 

1. 

Organizatorul 

(Reprezentant al facultății 

desemnat de către Decan) 

 

● Programează întâlnirea (concursul) on-line 

● Relaționează cu DRU_BRSEP și DTIC pentru 

asigurarea condițiilor de concurs 

● Se asigură că echipamentele IT&C alocate sunt 

configurate corespunzător 

● Se asigură că participanții au permisiunile necesare, 

cerințele de sistem și platformele acceptate, licențele 

pentru software-ul utilizat și pre rechizitele potrivite 

pentru gestionarea evenimentului  

● Creează întâlnirea on-line 
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● Selectează membrii grupului alocați întâlnirii 

● Invită participanții 

● Ajustează permisiunile participanților și aspectele 

specifice întâlnirii on-line 

● Configurează opțiunile de eveniment (spre exemplu, 

moderarea sesiunii de ”Întrebări și răspunsuri” / Q&A) 

● Gestionează rapoartele generate după finalizarea 

evenimentului (înregistrează, transmite, salvează, etc.) 

● Se asigură că participanții au un serviciu audio-video la 

o calitate corespunzătoare 

● Începe și oprește sesiunea de susținere 

● Partajează prezentările și sesiunile video 

● Distribuie materialele video pentru participanți 

● Partajează desktop-ul sau fereastra activă 

 

2. 

Producătorul 
(Președintele comisiei de 

concurs) 

● Moderează sesiunea de ”Întrebări și răspunsuri” (Q&A)  

● Stabilește care este ultima întrebare preluată pentru a fi pusă 

candidatului.    

3. 
Prezentator 

Candidat 

● Prezintă în modul audio-video, sau audio cu prezentare 

PowerPoint (ecran sau fereastră, fie ambele în același 

timp, cu împărțirea ecranului sau pe un ecran); 

● Candidatul, cu aprobarea Producătorului (Președintele 

Comisiei de Concurs) răspunde întrebărilor sau 

comentariilor adresate în cadrul sesiunii de ”Întrebări și 

răspunsuri” (Q&A) 
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7. Formular evidenţă modificări 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 I  0   
- Elaborare conform OSGG 

600/2010 și Legea 55/2020 
 

        

        

 

8. Formular analiză procedură  

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DRU Gabriela NICOLAE -      

2 DTIC Anca Elena ILEANA -      

3         

4         

 

9. Lista de distribuire a procedurii  

 

Nr. 

ex. 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - 

copie 

Toate Facultățile / 

Direcțiile / 

Departamentele / 

Birourile Universității 

din București 

-  
Difuzare 

electronică 
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Anexa nr. 1 Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

     

    

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prezentarea Procedurii 
Directorilor DRU și DTIC 

 (implicate și responsabile), 
Președintelui Comisiei Senatului de verificare  

a Concursurilor Didactice 

Prorectorului responsabil  
pentru Bugetare și Resurse Umane, 

Prorectorului responsabil  
pentru Studenți și Informatizare în vederea verificării și 

avizării. 
 

DRU_BRSEP împreună cu DTIC stabilesc și 

definesc Procedura Procedura privind 

susținerea on-line a concursurilor 

didactice 

START 

Regulamente, legislație, 

proceduri interne de 

lucru 

Procedura  
PO – DRU_BRSEP 

/DTIC 
Avizată  

 

Document elaborat 
Procedura  

PO – DRU_BRSEP /DTIC 
 

Prezentare Procedura  
PO – DRU_BRSEP 

/DTIC 

Adoptarea  
Procedurii PO-DRU_BRSEP/DTIC 

 de către  
Consiliul de Administrație al Universității din București 

Procedura  
PO – DRU_BRSEP 

/DTIC 
Avizată  

Procedura  
PO – DRU_BRSEP /DTIC 

Avizată  de  
Comisie de monitorizare 

Avizarea  
Procedurii PO-DRU_BRSEP/DTIC  

de către  Secretariat Comisie de Monitorizare 

Aprobarea  
Procedurii PO-DRU_BRSEP/DTIC 

 de către  
Rectorul Universității din București 

Procedura  
PO – DRU_BRSEP /DTIC 

Avizată  de  
Comisie de monitorizare 

Procedura  
PO – DRU_BRSEP /DTIC 

Adoptată 

Procedura  
PO – DRU_BRSEP /DTIC 

Adoptată 

Procedura  
PO – DRU_BRSEP /DTIC 

Aprobată 
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Anexa nr. 2 Acronimele specifice fiecărei Facultăți din Universitatea din București 

 
 

Nr.  

crt. 
Facultatea 

Acronim  

Facultate 
Departamentul  

Acronim 

Departament 

1 Administrație și Afaceri faa Științe Economice și Administrative dsea 

2 Biologie 

bio 
Anatomie, Biologie Animală și  

Biofizică 
dabab 

bio Biochimie și Biologie Moleculară dbbm 

bio 
Ecologie Sistemică și  

Sustenabilitate 
dess 

bio Genetică dgenetica 

bio Botanică și Microbiologie dbm 

3 Chimie 

chimie Chimie  Analitică dchanalitica 

chimie Chimie Anorganică dchanorganica 

chimie Chimie Fizică dcf 

chimie 
Chimie Organică,  

Biochimie şi Cataliză 
dcobc 

4 Drept 

drept Drept Privat ddrprivat 

drept Drept Public ddrpublic 

drept Drept Penal ddrpenal 

5 Filosofie 

filosofie Filosofie Teoretică dft 

filosofie 
Filosofie Practică şi  

Istoria Filosofiei 
dfpif 

6 Fizică 

fizica 
Electricitate, Fizica Solidului şi  

Biofizică 
defsb 

fizica 

Structura Materiei, Fizică 

Atmosferei  

şi a Pământului, Astrofizică 

dsmfapa 

fizica 
Fizică Teoretică şi Matematică,  

Optică Plasmă, Laseri 
dftmopl 

7 Geografie geo 
Geomorfologie-Pedologie-

Geomatică 
dgpg 
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Nr.  

crt. 
Facultatea 

Acronim  

Facultate 
Departamentul  

Acronim 

Departament 

geo Geografie Umană şi Economică dgue 

geo Geografie Regională şi Mediu dgrm 

geo Meteorologie si Hidrologie dmh 

8 Geologie și Geofizică 

gg Geofizică dgeofizica 

gg Geologie dgeologie 

gg Inginerie Geologică dig 

gg Mineralogie  dmineralogie 

9 Istorie 

istorie 
Istoria Românilor și a  

Sud-Estului European 
dirsee 

istorie 
Istorie Antică, Arheologie și  

Istoria Artei 
diaaia 

istorie 
Relaţii Internaţionale şi  

Istorie Universală 
driiu 

10 
Jurnalism și Științele 

Comunicării 

fjsc Jurnalism djurnalism 

fjsc 
Antropologie Culturală şi 

Comunicare 
dacc 

11 Limbi și Literaturi Străine 

lls 
Limbi şi Literaturi Romanice,  

Clasice şi Neogreacă  
dllrcn 

lls Limba şi Literatura Franceză  dllf 

lls Engleză dengleza 

lls 
Hungarologie, Studii Iudaice şi  

Rromani 
dhsir 

lls Limbi şi Literaturi Germanice dllg 

lls Limbi şi Literaturi Orientale   dllo 

lls Filologie Rusă şi Slavă dfrs 

lls Limbi Moderne dlm 

12 Litere 
litere Studii Literare dsl 

litere Lingvistică dlingvistica 
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Nr.  

crt. 
Facultatea 

Acronim  

Facultate 
Departamentul  

Acronim 

Departament 

litere Științe ale Comunicării dstcom 

litere Studii Culturale dstcul 

litere Științe Administrative dsa 

litere Centrul de Studii Românești dcsr 

13 Matematică și Informatică 
fmi Matematică dmate 

fmi Informatică dinfo 

14 Psihologie și Științele Educației 

fpse Psihologie dpsihologie 

fpse Științele Educației dse 

fpse Psihopedagogie Specială dps 

fpse Formarea Profesorilor dfp 

15 Sociologie și Asistență Socială 
sas Sociologie dsociologie 

sas Asistență Socială das 

16 Științe Politice fspub 

Științe Politice, Relații 

Internaționale  

şi  Studii de Securitate 

dspriss 

17 Teologie Baptistă ftb Teologie  dteologie 

18 Teologie Ortodoxă 

ftoub 
Teologie Istorică, Biblică şi 

Filologie 
dtibf 

ftoub 
Teologie Sistematică,  

Practică si Artă Sacră 
dtspas 

19 Teologie Romano-Catolică ftcub Teologie dteologie 

20 

Departamentul de Educație 

Fizică  

și Sport 

defs 
Departamentul de Educație Fizică  

și Sport 
defs 
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Anexa nr. 3 Macheta xls – lista participanților la susținerea probei de concurs on-line 
 

Document (machetă xls) transmis pe circuitul DRU_BRSEP - Facultate - DRU_BRSEP -  DTIC - 

DRU_BRSEP 

 

Organizare concurs on-line 

 

1. DRU_BRSEP trimite macheta (conform macheta tip xls din Anexa nr. 3) prin e-mail 

către Decanii Facultăților în vederea completării cu datele cerute, în formatul de mai jos, 

ce va conține următoarele informații: 

○ Nume, prenume persoană desemnată ca Organizator - Reprezentant al facultății 

desemnat de către Decan (cu date de contact: email instituțional și telefon); 

○ Lista participanților la proba de concurs on-line: membrii comisiei de concurs, 

candidații, publicul; 

○ Data și ora începerii probei de concurs; 

○ Platforma de derulare a concursului on-line: Microsoft Teams. 

2. Facultatea transmite prin e-mail către DRU_BRSEP cu 10 zile înainte de desfășurarea 

probei de concurs on-line, Anexa nr. 3 în format xls completată cu toate datele cerute; 

3. DRU_BRSEP transmite Anexa nr. 3 completată de Facultate către DTIC; 

4. DTIC verifică adresele de e-mail existente și generează adrese de e-mail de tip MS365 

pentru toți cei care nu dețin; 

5. Pentru Organizator și Producător se vor genera conturi de MS365 A3; 

6. DTIC transmite Anexa nr. 3 completată cu adresele de e-mail generate către 

DRU_BRSEP pe formatul machetei tip xls;  

7. DTIC transmite către DRU_BRSEP o dată cu tabelul completat și ghidul de acces la MS 

Teams cu instrucțiunile necesare comisiei de concurs și parola de acces pentru conturile 

create;  

8. DRU_BRSEP remite tabelul completat cu adresele de e-mail UB către Facultăți, prin e-

mail, ce va conține minimum următoarele informații: 

● fiecare membru al comisiei se va conecta la MS365 pentru utilizarea aplicației 

TEAMS (teams.microsoft.com) prin care se derulează concursul on-line; 

● se va comunica fiecărei persoane participantă la susținerea probei de concurs adresa 

de e-mail a contului creat; 

● se va transmite parola de acces, care va fi schimbată la prima autentificare; 

● se va transmite ghidul pentru conectarea si utilizarea aplicației MS Teams. 

9. DTIC organizează, la cerere, sesiuni de training pentru organizarea probei de concurs on-

line. 

http://teams.microsoft.com/
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Macheta tip xls conform instrucțiunilor din Anexa 3 

 

 
  

unde 

<Acronim_facultate> este in foaia "Acronime"

<Denumire POST> este numele postului scos la concurs (Profesor, Conferentiar, Lector, Sef Lucrari, Asistent)

<Nr. POZITIE> este numărul poziției din Statul de Funcții al Departamentului

POZIȚIA DIN STATUL DE FUNCȚII

Nr.crt
Afilierea 

[Instituția de la care provine]
Nume de familie

Prenume 

[cel care va apărea în contul generat]
Functia și gradul didactic Email pentru comunicare

Nr.crt Nume de familie

Prenume 

[cel care va apărea în 

contul generat]

Adresa de email instituționala [de forma 

@s.unibuc.ro]

Nr.crt Nume de familie

Prenume 

[cel care va apărea în 

contul generat]

Email pentru comunicare

Candidati

Tabel cu persoanele din afara UB care participă în Comisia de concurs pentru POSTUL

Studenti

Cadre didactice

Data și ora începerii probei de concurs on-line:

Important! Acest fisier se va salva cu denumirea 

<Acronim_facultate>_<Acronim Departament>_<Denumire POST>_<Nr. POZITIE>
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Anexa nr. 4 Opis pentru înregistrarea și arhivarea on-line a concursului 

 

 

OPIS 
pentru înregistrarea arhivei on-line 

 a concursului de ocupare a postului de  

Profesor universitar/Conferențiar universitar/Lector universitar/Șef lucrări/Asistent universitar,  

pe perioadă determinată/nedeterminată,  

poziția _____, Departamentul ______________________________,  

Facultatea ___________________________________,  

semestrul ______, an universitar _______________ 

 
 

Nr. 

Crt. 

Facultate/ 

Departament 
Postul 

Poziția 

din statul 

de funcții 

Perioada 

determinată/ 

nedeterminată 

Semestru /  

an universitar 

Nume, 

Prenume 

candidat 

Minutul  

de la care 

începe 

prezentarea 

        

        

 

 


