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În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii iunie s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
Serviciul Certificare Tehnică Nave/ FSC şi Inspectorate Tehnice, în perioada de raportare, a 
executat mai multe acţiuni vizând atât îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ cât şi inspecţii 
de certificare nave şi echipamente navale, astfel: 
√ La navele maritime pentru voiaje în ape internaţionale au fost efectuate: o  inspecţie anuală, 

5 inspecţii ocazionale, o inspecţie FSC şi 2 reinspecţii FSC. 
√ La navele maritime pentru voiaje în ape naţionale au fost efectuate: 4 inspecţii iniţiale, 9 

inspecţii anuale, 5 inspecţii ocazionale, 2 inspecţii pe uscat, o inspecţie recertificare şi au 
fost supravegheate lucrările de reparaţii la o navă. 

√ La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: 8 inspecţii iniţiale, 40 inspecţii de 
reînnoire certificate, 165 inspecţii anuale, 32 inspecţii ocazionale, 35 inspecţii în doc, 4 
inspecţii stare tehnică şi prelungire CTNI, o inspecţie supraveghere tehnică construcţie nouă, 
16 inspecţii de înmatriculare şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la 32 nave. Au 
mai fost efectuate inspecţii ocazionale în vederea eliberării Rapoartelor de Inspecţie pentru 
probe de mare la 3 nave şi au fost eliberate 3 certificate de tonaj. 

√ La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 116 inspecţii periodice, 107 inspecţii 
pentru înmatriculare, 4 inspecţii pentru reînmatriculare şi au fost eliberate 16 permise de 
navigaţie. 

√ S-au eliberat 5 certificate de tonaj la ambarcaţiunile de pescuit. 
√  S-au eliberat 2 avize pentru remorcaj, s-a eliberat un certificat de tonaj la o navă maritimă 
√ S-au eliberat documente pentru inmatriculare – reinmatriculare la 4 nave maritime şi 6 nave 

de navigatie interioara, 
 
Avizări Produse Navale şi Industriale:  

√ În cursul acestei luni s-au avizat doc. tehnice pentru 19 societăţi;  
√ Au fost avizate 5 documentaţii tehnice; 
√ S-au supravegheat materiale şi produse industriale pentru certificare după cum urmează: 

18,35 tone tablă şi 3,511 tone electrozi. S-a supravegheat o maşină cârmă şi un grui barcă 
salvare PFSU,  3 transformatoare, 5 buc. motoare electrice navale, 4 buc. parâme,  şi 100 
corpuri de iluminat.  

√ S-a efectuat supravegherea  echipamentelor şi produselor (navale si industriale) pentru 3 
societăţi; 
 
Acreditări/autorizări societăţi / laboratoare / personal:  

√ S-au autorizat 7 sudori, s-a acreditat 1 laborator de examinări nedistructive, s-a autorizat un 
producător de servicii şi echipamente în domeniul naval, s-au certificate 4 operatori 
examinări nedistructive, s-au autorizat 2 societăţi pentru lucrări de intreţinere, s-a certificat 
capabilitatea tehnică de a produce servicii şi echipamente la 3 societăţi.   

 
Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
Nave maritime şi de navigaţie interioară   

√ Autorizare şi înscriere nave în construcţie : 12 
√ Scoatere din evidenta nave nou construite : 7 
√ Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi eliberarea 

actelor de naţionalitate : 13 



√ Eliberarea actelor de nationalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate in registrele 
matricole : 14 

√ Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate :  6 
√ Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave : 9 
√ Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori : 8 
√ Radiere transcriere sarcini : 4 
√ Inscriere procese verbale de sechestru : 1 
√ Radiere menţiuni privind  sechestrul  : 3 
√ Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave : 11 
√ Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave : 11 
√ Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere nave : 3 
√ Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave : 30 
√ Eiberare Registru Sinoptic Permanent : 6 
 

Ambarcaţiuni  de agrement  
√ Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie : 1 
√ Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare acte 

de naţionalitate: 175 
√ Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate in registrele 

matricole:30 
√ Eliberare duplicate acte de  naţionalitate : 6 
√ Trecerea navelor de la o categorie la alta  şi eliberare acte de naţionalitate ambarcaţiuni: 4 
√ Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate : 151  
√ Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate ambarcaţiuni: 37 
√ Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă) : 182 
√ Autorizaţii modificare ambarcaţiuni :1 
√ Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori :18 
√ Radiere transcriere sarcini : 6 
√ Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni : 9  

 
Corespondenţă cu Căpităniile Zonale din subordine  privind solicitările  Administraţiilor 
Finanţelor Publice din diferite localităţi ale ţării -   438 debitori 
√ Corespondenţă cu persoane juridice - 4 cereri 
√ Corespondenta cu persoane  fizice - 1 cereri 
√ Corespondenta  Serviciu secretariat  relatii  publice :  3 cereri 
 
Serviciul PSC 
  

În luna iunie 2008, Serviciul Port State Control a  inspectat şi reinspectat  PSC 108 nave 
şi a reţinut 3 dintre acestea. Toate rapoartele de inspecţie au fost introduse în baza de date 
SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date BSIS a BSMoU. 

 
Serviciul Inspecţii, Control, Operare, Mărfuri Periculoase 
 
     În perioada de raportare s-au executat mai multe acţiuni vizând inspecţii şi supraveghere 
operare nave, inspecţii certificare “ gas free” nave astfel: 
 



√ 13 inspectori din cadrul serviciului  au efectuat un număr de 159 inspecţii în vederea 
eliberării Permisului de Operare; 

√ 26 inspectori din cadrul serviciului au efectuat supravegherea unui număr de  153 nave; 
√ 2 inspectori din cadrul serviciului au efectuat un număr de 26 inspecţii pentru       eliberarea 

permiselor de “ gas free”.   
 

În cadrul Direcţiei de Examinare şi Certificare Personal Navigant , în cursul lunii iunie, s-
au desfăşurat următoarele operaţiuni : 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni prestate 
 iun.2008

  SICPNM CONSTANŢA  
1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 86
2 Preschimbări/ duplicate CM 39
3 Eliberare certificate de competenţă  - COC 170
4 Reconfirmări certificate de competenta - COC 269
5 Preschimbări/ duplicate COC 8
6 Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 199
7 Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 76
9 Certificate naţionale de specializare (FTK) 93
10 Certificate naţionale de specializare (STK-P) 43
11 Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 39
12 Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 18
15 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 234
16 Preschimbări CAA 224
17 Prelungiri CM (vize) 1050
18 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4128
19 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 560
   

SICPNF GALAŢI 
 

1 Inmatriculare si reinmatriculare (carnete de serviciu) - CS 17
2 Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 

capacitate fluviale) - DA 
72

3 Reconfirmari documente de atestare - DA 40
4 Preschimbari/ duplicate DA 2
5 Eliberari certificate de conducator de ambarcatiune de agrement - CAA 102
6 Preschimbare/ prelungire / duplicate CAA 170
7 Prelungiri CM (vize) 77
8 Prelungire CS 15
9 Adnotari de stagii de imbarcare (Imbarcari/Debarcari) 2118

10 Eliberari copii foi matricole si transfer de foi matricole 102
11 Sesiuni examen profesionisti  1
12 Sesiuni examen conducatori ambarcaţiune agrement  3
15 Eiberare certificat radar 26
17 eliberare carnet serviciu (CS) 51
18 preschimbare/duplicate carnet de serviciu (CS) 2
   

SEC-STCW  
 

1 sesiuni examen brevetaţi  4
2  înscrişi 82
3  promovaţi 46
4  restanţieri 11



5  nepromovaţi 18
6  neprezentaţi 6
7 eliminaţi 1
8 sesiune examen nebrevetaţi 4
9  înscrişi 54
10  promovaţi 27
11  restanţieri 6
12  nepromovaţi 20
13  neprezentaţi 1
14 eliminaţi 0
15 sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 3
16  înscrişi 156
17  promovaţi 143
18  restanţieri 0
19  nepromovaţi 8
20  neprezentaţi 5
21 eliminaţi 0
22 verificări externe  113
23 confirmări autenticitate documente 126
   

AUTORIZARI CREWING 
 

1 eliberare autoriz. crewing 7
2 prelungire autoriz. crewing 5
3 suspendare autoriz. crewing 0
4 retragere autoriz. crewing 4
5 inspecţii crewing 1
9 Total autorizaţii emise 210
10 Autorizaţii valabile 110
 

Serviciul SAR Poluare  
 
• Activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, conform prevederilor 

Convenţiei SAR ‘79 
Pe parcursul lunii iunie s-a intervenit in următoarele cazuri:  
√ coordonare 2 acţiuni de salvare de vieţi omeneşti pe mare ; 
√ retransmis 3 alerte MRCC-urilor din a cărui zona de responsabilitate proveneau; 
√ 6 alerte false. 
 
Serviciul Dirijare Trafic - monitorizare şi control mişcări nave a înregistrat : 
√ Sosiri –   450 ; Plecări – 456; Mutări -   86 
 
Serviciul Supraveghere Piaţă 
 
• Salariaţii SSP au efectuat controlul expozanţilor, din punct de vedere al introducerii pe piaţă 

a ambarcaţiunilor de agrement (conf. HG 2195/2004), la următoarele târguri şi expoziţii de 
profil organizate în luna iunie: 

√ TOMIS YACHT 2008. Au fost prezenţi circa 30 de expozanţi; 
√ ROMANIAN BOAT SHOW – Mamaia 2008. Au fost prezenţi circa 25 de expozanţi; 
√ FISH DELTA 2008. Au fost prezenţi circa 20 de expozanţi care au prezentat ambarcaţiuni de 

agrement şi accesorii de pescuit. 



S-a constatat că, în linii mari, expozanţi respectau legislaţia privind introducerea pe piaţă a 
ambarcaţiunilor de agrement, ambarcaţiunile având marcajele corespunzătoare pe corp şi fiind 
însoţite de Manualul proprietarului şi Declaraţia de conformitate. Celor găsiţi în neregulă li s-a 
recomandat ca, pe perioada expoziţiei, produsele neconforme legislaţiei să fie însoţite de un 
anunţ care să indice clar faptul că respectivele produse nu pot fi introduse pe piaţă şi nu pot fi 
puse în funcţiune până când nu vor fi îndeplinite prevederile HG 2195/2004. Neconformităţile 
găsite nu au necesitat aplicarea unor contravenţii. 
 
• S-au efectuat controale la producătorii şi distribuitorii de ambarcaţiuni de agrement şi 

accesorii pentru acestea în conformitate cu cerinţele HG 2195/2004 privind stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement: 

√ AMEPHOENIX SRL Iaşi – producător de ambarcaţiuni de agrement din poliesteri armaţi cu 
fibră de sticlă (PAFS).  

√ ANDI PRESS SRL Hălăuceşti, jud. Iaşi – producător de ambarcaţiuni de agrement. 
√ CLEAR SKY-LINE Odorheiu Secuiesc – producător de ambarcaţiuni de agrement din PAFS. 

La data inspecţiei, existau mai multe tipuri de ambarcaţiuni în diferite stadii de construcţie, 
dar care nu aveau aplicate nr. CIN şi placa constructorului. Plăcuţele respective există, dar 
sunt incorect întocmite. De asemenea, Declaraţia de conformitate nu era completă, iar 
ambarcaţiunile nu aveau dosare tehnice de fabricaţie. Neregulile constatate au fost prezentate 
în trei note de neconformitate. 

√ SC UGIRA SA Tulcea – producător lotci din PAFS. A fost întocmită o fişă de 
neconformitate. 

√ SC IVANOV SCS Tulcea – producător de ambarcaţiuni din PAFS şi lemn. Momentan nu 
produce ambarcaţiuni, efectuează doar reparaţii de ambarcaţiuni de agrement. 

√ SC BLACK SEA MAGIC SRL Agigea, jud. Constanţa – distribuitor RIB şi ambarcaţiuni 
gonflabile Walker Bay SUA. 

 
S-au efectuat controale la producătorii şi distribuitorii de echipamente maritime în 

conformitate cu cerinţele HG 494/2006 privind echipamentul maritim: 
 

√ SC MECONTEX SRL Galaţi – producător de lumini de poziţie pentru veste de salvare şi 
veste de salvare (nonSOLAS). 

√ SC MAR-INA PRODPREST SRL Galaţi – distribuitor de echipamente maritime. Momentan 
nu comercializează echipamente sub incidenţa SOLAS. 

 
 
 
 
Serviciul Investiţii Achiziţii Publice 
 

Au avut loc  proceduri de achiziţie pentru atribuirea următoarelor contracte: 
-  „Of. Cpt. Mahmudia: stâlp antenă, container şi generator”. Procedura aplicată -Cerere de 
oferte. Deschiderea  ofertelor a avut loc în data de 11.06.2008;  
-  „Calculatoare şi imprimanta”, „Videoproiector”. Procedura aplicată -Licitaţie deschisă prin 
mijloace electronice. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 12.06.2008;  
- „Copiatoare”, „Soft şi aplicaţii”. Procedura aplicată -Licitaţie deschisă prin mijloace 
electronice. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 19.06.2008;  
- „Containere”. Procedura aplicată-Cerere de oferte prin mijloace electronice. Deschiderea  
ofertelor a avut loc în data de 19.06.2008 
 
 



 
Căpitănia Zonală Constanţa 
  

Cu ocazia efectuării operaţiunilor de verificare şi control la navele care au sosit şi plecat 
din porturi nu s-au constatat neconformităţi.  

In vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au fost efectuate un număr de 
3.461 controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 2.174 nave româneşti şi 1.287 nave 
sub pavilion străin. S-au constatat 3 contravenţii, amenzile aplicate în acest caz având o valoare 
de 21.000 lei.  

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice ale lunii iunie 2008, s-a verificat sistemul 
de semnalizare costieră şi plutitoare din zona de jurisdicţie, prin controale efectuate de ofiţerii de 
teren, prin consemn dat ofiţerilor de serviciu privind colectarea de informaţii cu privire la 
modificările apărute, de la comandanţii/conducătorii navelor/convoaielor ce au tranzitat zona de 
jurisdicţie a fiecărei unităţi din subordine, precum şi asigurarea condiţiilor de navigaţie în 
siguranţă. 

Căpitănia Zonală Constanţa a avut o strânsă colaborare cu C.N. A.P.M. S.A. Constanţa în 
ceea ce priveşte monitorizarea sistemului de semnalizare, pentru luarea măsurilor în vederea 
asigurării unor condiţii sigure de navigaţie.  

În prezent, pe căile navigabile din zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Constanţa 
navigaţia se desfăşoară în condiţii de siguranţă. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 27 
andocări / lansări. Nu au fost semnalate probleme deosebite în timpul acestor operaţiuni.  

Deasemenea au fost eliberate un numar de 37 autorizaţii de reparaţii la navele staţionate 
în port, au fost controlate navele ce au încărcat cherestea în magazii şi pe punte, cărora li s-au 
eliberat Instrucţiuni pentru încarcarea mărfurilor pe punte. 

Conform prevederilor din actele normative în vigoare, s-au efectuat inspecţii şi 
măsurători la un număr de 6 ambarcaţiuni mici în vederea eliberării fişei de inspecţie tehnică. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Constanţa, în 
luna iunie 2008 au fost emise 5 avize către navigatori de notificare, privind avizele rămase în 
vigoare la data de 01 iunie 2008, de atenţionare privind lipsă semnale plutitoare, de atenţionare 
reamplasare semnale plutitoare, precum şi exerciţii de tragere cu instalaţii şi aparatură militară în 
zona Cap Midia şi Mangalia. 

Menţionăm buna colaborare a Căpităniei Zonale Constanţa cu mass-media şi autorităţile 
locale privind informarea în timp util prin mijloace electronice a tuturor evenimentelor de 
navigaţie petrecute în zona de jurisdicţie precum şi a măsurilor luate pentru limitarea şi 
înlăturarea cauzelor ce au condus la producerea lor. 
 
Căpitănia Zonală Galaţi 
 

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate un număr de 221 
controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 88 nave româneşti şi 133 nave sub 
pavilion străin .  

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate inspecţii tehnice privind 
operaţiuni de încărcare/descărcare produse petroliere la 3 nave şi supravegherea acestora pe 
timpul operării, a fost efectuată o inspecţie GAS FREE. 

În luna iunie au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 23 
andocări şi 28 lansări, s-au emis 30 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special 
amenajate, s-au emis 3 autorizaţii de reparaţii la nave, s-a emis o autorizaţie de modificare 



ambarcaţiune de agrement şi au fost emise 4 avize pentru înfiinţare puncte de lucru izolat. Nu au 
fost semnalate probleme deosebite.  

În această lună s-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 63 ambarcaţiuni mici 
şi s-au eliberat 6 autorizaţii de construcţie nave. 
         Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi , în luna 
iunie 2008, au fost emise 2 avize către navigatori. 
 

Căpitănia Zonală Giurgiu 
 

Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat în cursul lunii iunie 2008 formalităţi de sosire/plecare la 
un număr de 953 nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea 
apariţiei evenimentelor de navigaţie în cadrul capităniilor de port şi oficiilor de căpitănie  din 
subordine  s-au efectuat un număr de 29 de controale la navele româneşti şi 21 de controale la 
nave sub pavilion străin. 

Au fost efectuate două controale pe linia prevenirii poluării la nave.  
În cursul lunii iunie au fost efectuate trei andocări şi trei lansări.  
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisidicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în luna 

iunie a fost emis 1 aviz către navigatori. 
În perioada de raportare s-a emis 1 autorizaţie pentru desfăşurarea activităţilor de  transport 

public fluvial de mărfuri şi/sau de pasageri, au fost reconfirmate prin viză anuală un număr de  6 
autorizaţii de funcţionare şi a fost retrasă 1 autorizaţie de funcţionare. 
 

Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin 
 

În luna Iunie 2008, la Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin, 2299 de nave au intrat în 
port cu formalităţi de sosire efectuate, din care: 532  nave fără marfă, 1670 cu marfă şi 97 nave 
cu marfă în tranzit . 

În perioada de raportare, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost 
efectuate 117 controale la nave sub pavilion român şi 130 la nave sub pavilion străin. 

Ofiţerii desemnaţi au efectuat 47 de inspecţii tehnice la ambarcaţiuni mici şi 17  operaţiuni de 
prelungire a valabilităţii certificatelor de ambarcaţiune de agrement. 
 In cursul lunii Iunie 2008 zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Dr.Tr.Severin a fost 
consemnat un eveniment de navigaţie şi anume : 
√ Oficiul de Căpitănie Moldova Veche : eveniment de navigaţie petrecut la data de 24.06.2008, 

orele 02,30 , soldat cu eşuarea SM  ASTREA, pavilion român la km.flv. 1041 – mal drept,   
        

 
 
 
 
Căpitănia Zonală Tulcea 
 

În luna Iunie 2008, au fost verificate şi controlate un număr de 2415 nave care au 
sosit/plecat din porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 2279 nave  
de navigatie interioara şi 136 nave maritime sub pavilion român şi străin.  

S-au efectuat controale la 418 nave, din care 323 nave sub pavilion român, 95 nave sub 
pavilion străin, precum şi 17 controale complexe pe linia siguranţei navigaţiei la nave de 
navigatie interioară sub pavilion român. S-au efectuat 2 controale cu alte organe de control pe 
linia siguranţei navigaţiei. 

S-a acordat asistenţă la lucrările de scafandrerie efectuate la Barja P 3126, pavilion 
Ucraina scufundată la km 85 Braţ Chilia. 



În cursul lunii iunie 2008, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea  au avut loc 3 
evenimente/incidente de navigaţie, după cum urmează: 
√ În data de 20.06.2008, orele 08:10, pe canal Sulina/Mm25, ambarcaţiunea de agrement cu 

motor 01469 –Tl, pavilion român, în timpul marşului amonte pe canalul Sulina a lovit cu 
elicea un corp imers, astfel a rezultat avarierea elicei.  

√ În data de 21.06.2008, orele 11:00, Delta Dunării, zona Fortuna, de la bordul ambarcaţiunii 
02491-Tl, pavilion român, aflată în staţionare, a căzut pasagerul Chririac Dorinel. S-a produs 
decesul prin înec al pasagerului. Cercetările sunt efectuate de Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Tulcea. 

√ În data de 11.06.2008, orele 20:30, Canal Crişan-Caraorman, convoiul format din bac motor 
GETICA în cuplu cu gabarele 266 şi 1792, pavilion român, aflat în marş a abordat uşor 
ambarcaţiunea 0547-Dej, pavilion român, aflată în staţionare. S-au produs două spărturi la 
oglinda pupa iar motorul a fost uşor avariat. Evenimentul s-a produs pe fondul spaţiului 
îngust de manevră. Cercetarea este efectuată de Căpitănia Portului Sulina. 

.        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                            

                                     


