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SECRETAR DE STAT,
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Avizat
SECRETAR GENERAL ADJUNCT,
Monica Cristina Anisie

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a
Concursului de Informatică Aplicată
Capitolul I: Prezentare generală
Art. 1 Concursul de Informatică Aplicată, numit în continuare CIA, este o competiţţie naţţională care
se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.
Obiectivul general al acestei competiţii este stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini deosebite
în domeniul tehnico-aplicativ şi ştiinţific.
Art. 2 Concursul se organizează pe următoarele secţiuni:
A) Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, numită în continuare secţiunea TIC, pentru elevii
claselor IX-XII care studiază la clasă TIC ca disciplină obligatorie în anul şcolar curent;
B) Aplicaţii în C#, numită în continuare secţiunea C#, pentru elevii din clasele IX-XII, cu proiecte
individuale, indiferent de profilul/specializarea clasei.
Art. 3 La ambele secţiuni vor fi admise doar proiecte care nu au fost prezentate în anii precedenţi la
acest concurs sau care nu au fost premiate la un alt concurs de profil. Dacă se constată că un elev
participă cu un proiect care a mai fost prezentat la acest concurs în anii precedenţi sau a fost premiat la
un alt concurs de profil, elevul va fi descalificat.
Art. 4
4.1 La secţiunea TIC:
 concurenţii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte;
 proiectele sunt individuale.
4.2La secţiunea C#:
 proiectele sunt individuale;
 concurenţii pot participa indiferent de clasă.
Capitolul II: Selecţia elevilor şi numărul locurilor
Art. 5
5.1 Pentru CIA, etapa pe şcoală şi etapa locală/sector al municipiului Bucureşti, datele de
desfăşurare sunt stabilite de inspectorul şcolar cu atribuţii de coordonare pentru disciplinele
informatice din fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
de regulă, în perioada ianuarie - martie. Pentru aceste etape, criteriile pentru calificarea elevilor la
etapa următoare şi numărul de elevi calificaţi sunt stabilite de către Comisia de organizare şi
evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti.
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5.2 Pentru CIA, etapa judeţeană/municipiului Bucureşti, Comisia de organizare şi evaluare pentru
etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti realizează selecţia pe baza subiectelor unice şi baremelor
de evaluare elaborate la nivel naţional şi decide, în urma evaluării, care este componenţa loturilor
care vor reprezenta judeţul la etapa naţională. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa
judeţeană/a municipiului Bucureşti a CIA stabileşte, cu maximă responsabilitate, criterii de
departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru etapa
naţională. Aceste criterii vor fi consemnate în procesul – verbal al întâlnirii de lucru a Comisiei de
organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti şi, împreună cu lista
locurilor repartizate, vor fi postate pe site-ul ISJ/ISMB şi afişate la avizierul unităţilor şcolare din
care provin elevii calificaţi pentru această etapă, dar şi la locul de desfăşurare a concursului, cu cel
puţin 5 zile înainte de concurs.
5.3 Procedura de transmitere a subiectelor şi baremelor pentru CIA, etapa judeţeană/municipiului
Bucureşti va fi comunicată în timp util, înaintea concursului.
5.4 Pentru etapa naţională a CIA, subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei Centrale a
Concursului de Informatică Aplicată.
5.5 Numărul locurilor pentru etapa naţională atribuite fiecărui inspectorat şcolar judeţean (ISJ),
respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) se stabileşte în conformitate cu
prevederile art. 30 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare,
aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012. Astfel, fiecare inspectorat judeţean primeşte 4
locuri/secţiunea TIC, câte unul pentru fiecare an de studiu, respectiv 1 loc/secţiunea C#.
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti primeşte câte 3 locuri pentru fiecare an de
studiu/secţiunea TIC, respectiv 12 locuri/secţiunea TIC şi 3 locuri/secţiunea C#.

Capitolul III: Structura probelor
Art. 6 Probele concursului se desfăşoară astfel:
A) Secţiunea TIC:
 Proba teoretică: Test grilă, cu un număr de 25 de itemi cu alegere multiplă, cu un singur răspuns
corect. Fiecare item va fi notat cu 4 puncte. Durata acestei probe va fi de 60 minute.
 Proba practică:
 Elevii claselor IX-X vor rezolva pe calculator un set de cerinţe din programa şcolară de TIC a clasei
respective. Durata acestei probe va fi de 120 de minute. Punctajul maxim acordat pentru această
probă este de 200 de puncte.
 Elevii claselor XI-XII vor prezenta un proiect specific programei şcolare de TIC, corespunzătoare
specializării clasei din care provine elevul, elaborat pe baza unei teme/cuvânt cheie, stabilite în
fiecare an şcolar, de Comisia Naţională de TIC. Punctajul maxim acordat pentru această probă este
de 200 de puncte. Punctajul final acordat fiecărui proiect va fi dat de media aritmetică a punctajelor
acordate de fiecare membru din cadrul subcomisiei clasei respective.
B) Secţiunea C#
 Proba practică: crearea unei aplicaţii C# pe o temă stabilită de Comisia Naţională de TIC. Durata
acestei probe va fi de 90 de minute.
 Proba proiect: elevii vor prezenta un proiect specific elaborat pe baza unei teme/cuvânt cheie,
stabiliteîn fiecare an şcolar, de către Comisia Naţională de TIC.
Punctajul final acordat fiecărui proiect va fi dat de media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare
membru din cadrul subcomisiei clasei respective.
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Capitolul IV: Organizarea comisiilor
Art. 7
7.1 Pentru fiecare etapă a CIA, componenţa comisiilor de organizare şi evaluare şi atribuţiile care revin
membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare, aprobată prin OM Nr. 3035/10.01.2012.
7.2 În cadrul Comisiei centrale a CIA se constituie subcomisii pentru secţiunea TIC şi secţiunea C#.
Pentru secţiunea TIC se constituie subcomisii pentru fiecare an de studiu.

Capitolul V: Evaluarea produselor concurenţilor
Art. 8 Produsele concurenţilor corespunzătoare probelor din concurs vor fi evaluate utilizând baremele
de evaluare/criteriile de jurizare elaborate la fiecare etapă.
8.1 La secţiunea TIC punctajul final al fiecărui concurent se obţine prin cumularea punctajelor acordate
la fiecare probă din concurs.
8.2 La secţiunea C# punctajul final al fiecărui concurent reprezintă media ponderată a punctajelor
obţinute pe fiecare probă din concurs. Ponderea punctajului obţinut în urma jurizării proiectului va
reprezenta 40% din punctajul final. Ponderea punctajului obţinut în urma evaluării probei practice
va reprezenta 60% din punctajul final.
8.3 Proiectele elevilor calificaţi la etapa naţională pot fi îmbunătăţite de către aceştia, dar nu schimbate
în totalitate, până la încărcarea lor pe site-ul competiţiei, pentru a fi prezentate la etapa naţională.
8.4 Jurizarea proiectelor elevilor participanţi, se va realiza în prezenţa candidaţilor.
8.5 Ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale pentru ambele secţiuni. La etapa
naţională în cazul în care vor exista elevi cu punctaje egale în lista premianţilor, pentru departajarea
lor va fi luat în calcul cel mai mare punctaj de la proba practică pentru secţiunea TIC, respectiv cel
mai mare punctaj de la proba de proiect pentru secţiunea C#.
Capitolul VI: Desfăşurarea Concursului de Informatică Aplicată
Art. 9 Modul de desfăşurare a CIA este detaliat, anual, în Precizările cu privire la organizarea şi
desfăşurarea Concursului de Informatică Aplicată..
Capitolul VII: Rezolvarea contestaţiilor
Art. 10 Pentru depunerea şi soluţionarea contestaţiilor se vor respecta prevederile art. 49 -52, din
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM Nr.
3035/10.01.2012.
10.1 Se pot depune contestaţii pentru probele teoretice şi/sau practice la ambele secţiuni. Excepţie fac
probele de susţinere a proiectelor la secţiunea C# şi secţiunea TIC (clasele XI şi XII) la care nu se
admit contestaţii.
10.2 Punctajul rezultat în urma evaluării iniţiale poate fi modificat în plus sau în minus la reevaluarea
probei pentru care a fost depusă contestaţia. Punctajul obţinut în urma reevaluării probei pentru care s-a
depus contestaţia devine punctaj definitiv.
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Capitolul VII: Dispoziţii finale
Art. 11 În timpul probelor practice, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri, flash-uri sau alte surse
de documentare decât Help-ul aplicaţiilor utilizate. În timpul probei teoretice concurenţii nu vor avea
asupra lor surse de documentare. Concurenţii care încalcă prevederile prezentului articol vor fi
eliminaţi din concurs pierzând dreptul de participare la Concursul de Informatică Aplicată din anul
şcolar viitor.
Art. 12 Elevii calificaţi la etapa judeţeană vor fi înregistraţi pe site-ul competiţiei, la secţiunea
corespunzătoare, cu cel puţin 5 zile înaintea începerii competiţiei. La finalul etapei judeţene, punctajele
finale ale acestora vor fi înregistrate pe site-ul competiţiei, de către preşedintele executiv al Comisiei de
organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 10 zile de la
finalizare etapei judeţene.
Art. 13 Listele cu elevii participanţi la etapa naţională şi datele de contact ale profesorului însoţitor
(profesor de specialitate TIC/Informatică) vor fi transmise inspectorului de specialitate din judeţul
organizator al etapei naţionale şi Inspectorului General din M.E.C.T.S., în maximum 10 zile de la
finalizare etapei judeţene.
Art. 14 Elevii calificaţi la etapa naţională vor fi înregistraţi pe site-ul competiţiei, la secţiunea
corespunzătoare, de către preşedintele executiv al Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 10 zile de la finalizare etapei judeţene.
Art. 15 Lista cu proiectele elevilor participanţi la etapa naţională va fi transmisă inspectorului de
specialitate din judeţul organizator al etapei naţionale şi Inspectorului General din M.E.C.T.S. în
maximum 10 zile de la finalizare etapei judeţene.
Art. 16 Preşedintele executiv alComisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a
municipiului Bucureşti va încărca proiectele finale ale elevilor calificaţi la etapa naţională pe site-ul
competiţiei, cu cel puţin 10 zile înainte de desfăşurarea etapei naţionale.
Art. 17 Pe site-ul competiţiei, pentru fiecare secţiune, vor fi afişate: clasamentele pe judeţe, lista
premianţilor pe judeţe, listele elevilor participanţi la etapele judeţeană/naţională, clasamentul naţional,
lista premianţilor la nivel naţional.
Art. 18 Prezentul regulament poate fi modificat în conformitate cu prevederile art. 62 din Metodologiacadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM Nr. 3035/10.01.2012.
DIRECTOR GENERAL,
Liliana Preoteasa
INSPECTOR GENERAL,
Nuşa Dumitriu-Lupan
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Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Informatică Aplicată
Anul şcolar 2011-2012
I. Concursul de Informatică Aplicată se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012 şi cu
prevederile Regulamentului specific privind desfăşurarea Concursului de Informatică Aplicată.
II. Graficul de desfăşurare a Concursului de Informatică Aplicată
Etapa judeţeană
Etapa naţională
Locul de desfăşurare a etapei naţionale
Miercurea Ciuc, jud. Harghita
17.03.2012
11-13.05.2012
III. Organizarea şi desfăşurarea Concursului de Informatică Aplicată
A) Secţiunea TIC
Elevii clasei a IX-a vor susţine testul grilă cu itemi din programa şcolară de TIC a clasei a IX-a. (Se va
utiliza Office 2007 şi Windows Vista).
 la etapa judeţeană vor fi evaluate conţinuturile corespunzătoare primelor două competenţe generale
din programa şcolară de TIC în vigoare a clasei a IX-a
 la etapa naţională vor fi evaluate conţinuturile corespunzătoare tuturor competenţelor generale din
programa şcolară de TIC în vigoare a clasei a IX-a.
Elevii claselor X-XII vor susţine testul grilă cu itemi din programele şcolare de TIC, ale claselor a IX-a
şi a X-a (pentru clasele a X-a şi a XI-a se va utiliza Office 2007 şi Windows Vista, pentru clasa a XII-a
se va utiliza Office 2003 şi Windows XP) astfel:
 la etapa judeţeană la clasa a X-a vor fi evaluate conţinuturile corespunzătoare competenţelor
generale 1 şi 3 din programa şcolară de TIC în vigoare a clasei a X-a, şi toate conţinuturile
corespunzătoare programei şcolare de TIC în vigoare a clasei a IX-a.
 la etapa naţională la clasa a X-a vor fi evaluate conţinuturile corespunzătoare tuturor competenţelor
generale din programa şcolară de TIC în vigoare a clasei a X-a şi toate conţinuturile
corespunzătoare programei şcolare de TIC în vigoare a clasei a IX-a.
 la clasele XI şi XII vor fi evaluate la ambele etape, toate conţinuturile corespunzătoare programelor
şcolare de TIC în vigoare a claselor a IX-a şi a X-a.
Conţinuturile precizate la proba teoretică pentru fiecare etapă în parte rămân valabile şi la proba
practică.
B) Secţiunea C#
În pregătirea probelor din cadrul secţiunii C# se vor avea în vedere cu prioritate următoarele:
 Prezentarea unui mediu de programare vizual, operaţii şi unelte specifice ale acestuia
 Elemente de programare orientată pe obiecte în context vizual
 Construirea interfeţei utilizator (ferestre, controale, meniuri, bare de unelte, obiecte grafice)
 Accesarea şi prelucrarea datelor stocate în baze de date
Dezvoltarea şi prezentarea unei aplicaţii în mediu vizual
Etapa judeţeană
 Modul de desfăşurare
Concursul va începe la ora 9.00.
Elevii vor fi prezenţi la unitatea de învăţământ în care se desfăşoară competiţia, în laboratoarele în care
sunt planificaţi la ora 8.30.
În ziua desfăşurării concursului, la ora 8.30, preşedintele executiv al Comisiei de organizare şi evaluare
pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti va asigura multiplicarea subiectelor, astfel încât la ora
9.00, fiecare elev va primi o copie a subiectului.
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Subiectele şi baremele de evaluare vor fi preluate conform unei proceduri care va fi comunicată în timp
util, înaintea desfăşurării probelor de către Inspectorul General de informatică din DGEÎTPV,
preşedinte executiv al Comisiei Centrale a CIA.
 Proba teoretică va începe la ora 9.00.
 Proba practică pentru clasele IX-XII va începe la ora 12.00.
Tema proiectului pentru secţiunea TIC pentru clasele XI-XII este: Artă prin ştiinţă, ştiinţă prin artă.
Pentru clasele XI-XII, la proba proiect fiecărui concurent îi vor fi alocate maximum 15 minute pentru
prezentarea proiectului. Înaintea susţinerii probei, fiecare elev participant va preda subcomisiei un
CD/DVD pe care se va afla inscripţionat proiectul.
(B)La secţiunea C#:
 Proba practică va începe la ora 9.00.
 Proba de proiect va începe la ora 12.00.
Tema proiectului pentru secţiunea Aplicaţii în C# este: Plus şi minus (un produs informatic care să
poată fi utilizat în proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor, în organizarea portofoliilor etc.).
Pentru prezentarea proiectului fiecărui concurent îi vor fi alocate maximum 15 minute. Înaintea
susţinerii probei, fiecare elev participant va preda subcomisiei un CD/DVD pe care se va afla
inscripţionat proiectul.
 Salvarea produselor elevilor realizate la proba practică
Fiecare elev va avea asociat un ID care va fi preluat de pe site-ul competiţiei.
La sfârşitul probei de concurs, profesorii asistenţi vor salva produsele elevilor, în prezenţa acestora şi a
unui membru din subcomisia clasei respective. Directorul cu fişierele fiecărui concurent va fi
redenumit cu ID-ul concurentului de fiecare elev în parte.
Pentru fiecare clasă se va crea un director separat. În directorul fiecărei clase vor fi copiate directoarele
concurenţilor de la clasa respectivă.
În directorul fiecărei clase va exista un tabel cu evidenţa concurenţilor de la clasa respectivă.
În fiecare laborator/sală de examen se pot utiliza borderourile din Anexa 1.
Directoarele cu produsele elevilor vor fi predate pe bază de proces verbal vicepreşedinţilor
subcomisiilor.
La finalul evaluării vicepreşedinţii predau lucrările, produsele, subiectele, baremele de evaluare, alte
documente elaborate la nivelul fiecărei subcomisii, secretarului Comisiei de organizare şi evaluare
pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti.
 Arhivarea proiectelor
Elevii calificaţi la etapa naţională a competiţiei vor preda preşedintelui executiv al Comisiei de
organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, în termenul stabilit în
conformitate cu prevederile Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului de
Informatică Aplicată, proiectul arhivat în format zip. Numele arhivei va fi de forma:
Judet_Nume_Prenume_sectiunea_clasa.
Exemple:
- eleva se numeşte Popa Andreea, din judeţul Suceava şi a fost calificată la secţiunea TIC clasa a XII-a:
Sv_Popa_Andreea_TIC_XII.zip
- elevul se numeşte Popescu Ion, din Bucureşti, a fost calificat la secţiunea Aplicaţii în C# şi este elev
în clasa a IX-a: B_Popescu_Ion_C#_IX.zip.
Fiecare arhivă nu poate depăşi 40 MB.Aceste arhive vor fi încărcate pe site-ul competiţiei de
cătrepreşedintelui executiv al Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului
Bucureşti, în termenul stabilit în Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului de
Informatică Aplicată.
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Judeţul organizator al etapei naţionale poate solicita şi alte informaţii privind elevii participanţi.
Etapa Naţională
Probele de concurs la etapa naţională a CIA se desfăşoară în acelaşi mod ca şi la etapa judeţeană.
Concursul se desfăşoară într-o singură zi şi începe la ora 9.00. Elevii vor fi prezenţi în laboratoarele
din centrele de concurs la care sunt repartizaţi, la ora 8.30.
Fiecare concurent va primi subiectele în formă listată şi foi pentru ciorne.
Concurenţii calificaţi vor prezenta la etapa naţională a concursului, doar proiectele care figurează în
lista celor selectate pentru etapa naţională şi încărcate pe site în conformitate cu prevederile art. 15 din
Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului de Informatică Aplicată.
Secretarul Comisiei de organizare a competiţiei naţionale va preda vicepreşedinţilor subcomisiilor
Comisiei Centrale a CIA un CD care va conţine proiectele elevilor calificaţi la etapa naţională.
IV. Dispoziţii finale
Listele cu elevii participanţi şi profesorii însoţitori la etapa naţională a CIA, întocmite în conformitate
cu prevederile art. 13 şi art.15 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului de
Informatică Aplicată, au formatul din Anexa 2, respectiv Anexa 3. Datele de contact unde vor fi
transmise aceste liste:
 la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, DGEÎPTPV, inspector general Nuşa
Dumitriu-Lupan. Date de contact: Fax. 0214055660, e-mail: nusa.dumitriu@profinfo.edu.ro
 la Comisia de organizare a etapei naţionale a concursului, inspector Miklos Csaba, I.S.J. Harghita,
Date de contact: e-mail: csaba.miklos@profinfo.edu.ro, tel.0747016987
Dacă un elev calificat pentru etapa naţională nu poate participa în lotul judeţului/municipiului Bucureşti
la etapa naţională a CIA, acesta va comunica în scris acest lucru inspectorului cu atribuţii de
coordonare pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiului
Bucureşti va analiza situaţia şi va decide înlocuirea acestuia. După termenul stabilit pentru validarea şi
comunicarea componenţei lotului judeţean/municipiului Bucureşti, orice solicitare de modificare în
componenţa acestuia, riguros justificată, va fi adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, de către inspectoratul şcolar interesat. Solicitarea va fi analizată în cadrul Comisiei Centrale
a CIA. Decizia acesteia va fi comunicată inspectorului cu atribuţii de coordonare pentru disciplinele
informatice de către inspectorul general de informatică din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, preşedinte executiv al Comisiei Centrale a CIA.

DIRECTOR GENERAL,
Liliana Preoteasa
INSPECTOR GENERAL,
Nuşa Dumitriu-Lupa
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Anexa 1- Borderouri
Borderou probă teoretică
Nr.crt.
Nume prenume

Clasa

Şcoala

Nr. pag.

Semnătura
elev

Borderoul va fi afişat pe uşa laboratorului şi va exista o copie a acestuia în sală pentru profesorii
asistenţi
La finalul borderoului vor exista: numele şi prenumele profesorilor asistenţi şi semnătura acestora.
Acest borderou va fi predat pe baza unui proces verbal vicepreşedinţilor subcomisiilor.
Borderou prezenţă pentru proba practică
Nr.crt.
Nume prenume
Clasa
Şcoala
Prezent/absent
Borderoul va fi afişat pe uşa laboratorului şi va exista o copie a acestuia în sală pentru profesorii
asistenţi.
Profesorul asistent va verifica identitatea fiecărui elev şi va completa ultima coloană a acestui borderou.
La finalul borderoului vor exista: numele şi prenumele profesorilor asistenţi şi semnătura acestora.
Borderou salvare directoare elevipentru proba practică
ID
Dimensiunea directorului în bytes
Semnătura elev
În momentul salvării produselor fiecare elev va verifica dacă folderul cu sursele sale este corect
redenumit, dimensiunea completată în borderou coincide cu dimensiunea efectivă şi va semna pentru
corectitudinea datelor.
Anexa 2 - Listele cu elevii participanţi la etapa naţională prevăzute în art. 13,15
Nr. Judeţ
Nume Cls. Şcoala de
Profil
Localitate Secţiunea CNP Profesor Denumire
Crt.
prenume
provenienţă
şi
îndrumător
proiect
elev
specializare
(pentru
clasele
XI-XII şi
C#)
Anexa 3 - Datele de contact ale profesorului însoţitor prevăzute la art. 13 din Regulamentul specific
de organizare şi desfăşurare a Concursului de Informatică Aplicată, vor avea următorul format:
Judeţ
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Nume şi
prenume

Unitatea
de
învăţământ

Specialitatea

CNP

Serie şi Telefon
număr
CI

Adresă
de
e-mail

