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    DECIZIA  NR.  ____13________ 

                                                din  ___________14.01.2010___ 
privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat� de 

....................... 
din sat ………………., jud. Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  
sub nr. ……… din ……….. 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, prin adresa nr. 
……………, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. …………. cu privire la contesta�ia formulat� de ....................... cu 
sediul în sat …………., jud. Suceava. 

 
....................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. 

......................., privind suma de  ..............., reprezentând accize. 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 

209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului  nr. 92/2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ....................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 

nr. ......................., privind suma de ..............., reprezentând accize, întocmit� de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava. 

 
Societatea afirm� c� în data de 03 noiembrie 2009 a primit soma�ia nr. 

..............., prin care a fost în�tiin�at� c� figureaz� în eviden�a fiscal� cu suma de 

..............., reprezentând accize pentru produse petroliere, suma fiind individualizat� 
prin decizia de impunere nr. …….. din ……... 

Contestatoarea sus�ine c� aceast� decizie nu i-a fost comunicat� nici pân� la 
data formul�rii contesta�iei �i invoc� în acest sens prevederile art. 141 alin. 7 din 
Codul de procedur� fiscal� potrivit c�ruia, netransmiterea titlurilor executorii 
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provenite în urma sanc�ion�rii contraven�ionale în termen de 90 de zile de la emitere 
de c�tre organele competente, conduce la anularea acestora. 

Contestatoarea sus�ine c� în data de 31.07.2009, în urma inspec�iei fiscale 
par�iale pe linie de accize, efectuat de c�tre agentul constatator la sediul societ��ii, 
verificare ce a fost f�cut� pentru perioada septembrie 2006 – mai 2009, societatea a 
fost sanc�ionat� contraven�ional cu amend� în cuantum de …… lei. 

De asemenea, s-a dispus aplicarea m�surii complementare, de confiscare a 
sumei de ……… lei, sum� rezultat� din vânzarea cantit��ii de ….. litri benzin� f�r� 
plumb Euro, a …… litri motorin� Euro �i a ….. litri benzin� premium Eco, 
achizi�ionate de la ............... Bosanci în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, în 
baza facturilor nr. ..............., nr. ............... �i nr. ..............., cantit��i pentru care s-a 
pretins c� nu se poate face dovada provenien�ei. 

Contestatoarea mai face precizarea c� raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� 
încheiat la data 31.07.2009 precizeaz� la punctul 2.2 c� societatea verificat� a 
achizi�ionat de la ............... cantit��ile de benzin� �i motorin� mai sus men�ionate 
pentru care fie nu exist� documente justificative care s� dovedeasc� provenien�a 
uleiurilor minerale pe tot circuitul economic dintr-un antrepozit fiscal, operator 
înregistrat, neînregistrat sau importator, fie exist� documente care au ridicat suspiciuni 
cu privire la autenticitatea lor. 

Petenta mai sus�ine c� acela�i raport precizeaz� c� în urma verific�rii 
societ��ii ............... pentru efectuarea controlului încruci�at, s-a constatat c� sentin�a 
............... a Tribunalului Suceava s-a dispus închiderea procedurii insolven�ei 
debitorului ..............., iar administratorul judiciar desemnat nu de�ine eviden�ele 
contabile ale acesteia. 

Societatea precizeaz� c� de�i aceasta a prezentat documente justificative de 
provenien��, iar suspiciunile agen�ilor constatatori nu au fost confirmate, s-a dispus 
confiscarea sumei de ……….., sum� rezultat� din vânzarea cantit��ilor de uleiuri 
minerale achizi�ionate de la ................ 

Astfel, petenta sus�ine c� aceste accize au fost calculate la aceast� cantitate 
care a fost confiscat� �i pentru care a fost sanc�ionat� contraven�ional prin dou� 
procese-verbale �i anume, seria ….. nr. …….. încheiat la 31.07.2009, respectiv seria 
……. nr. ……….. din 15.06.2009. 

Cele dou� procese-verbale au fost atacate de c�tre societate, iar pe rolul 
instan�ei din Suceava au fost înregistrate dosarele nr. ………. �i ……., ambele cu 
termen la 12.01.2010, ce au ca obiect plângerea contraven�ional�. La înregistrarea 
plângerilor, instan�a de judecat� din oficiu, a comunicat Direc�iei Jude�ene pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, c� orice executare se suspend� de drept. 

Contestatoarea afirm� c� ignorând aceast� m�sur� legal�, ANAF Suceava a 
continuat s� mearg� cu executarea mai departe �i a trimis soma�ia c�tre societate. 

În concluzie, societatea solicit� admiterea contesta�iei �i anularea deciziei de 
impunere nr. ......................., întrucât aceasta nu a fost comunicat�, iar sumele înscrise 
în decizie nu sunt datorate. 

 
II. Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – 

Biroul de Inspec�ie Fiscal� �i Control Ulterior precizeaz� c� nu a emis decizia  de 
impunere nr. ....................... contestat� de societate. 
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În Referatul motivat nr. ............... cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava cu nr. 
..............., formulat� de ....................... împotriva Deciziei de impunere nr. 
......................., referat anexat la dosarul contesta�iei, DJAOV Suceava - Biroul de 
Inspec�ie Fiscal� �i Control Ulterior face precizarea c� aceast� institu�ie nu a emis 
actul administrativ fiscal la care face referire petenta. 

  
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 

1. Referitor la suma de ..............., reprezentând accize stabilite prin 
decizia de impunere nr. ......................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a pe 
fondul cauzei, în condi�iile în care DJAOV Suceava - Biroul de Inspec�ie Fiscal� 
�i Control Ulterior sus�ine c� nu a emis actul administrativ fiscal atacat de 
contestatoare. 

 
În fapt, ....................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 

nr. ......................., privind suma de  ..............., reprezentând accize. 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava - Biroul de 

Inspec�ie Fiscal� �i Control Ulterior face precizarea c� nu a emis decizia de impunere 
contestat� de societate. 

 
În drept, sunt aplicabile: 
 

• Art. 205 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

(3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest� numai împreun�. 

(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere prin 
care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 86 alin. (1), contesta�ia se poate depune de orice persoan� care 
particip� la realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la 
baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii”. 
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• Art. 206 �i art. 209 din actul normativ mai sus men�ionat prevede: 
 

ART. 206 
“Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 

�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii. 

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite 
�i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal. 

(3) Contesta�ia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al c�rui act 
administrativ este atacat �i nu este supus� taxelor de timbru”. 

 
ART. 209 
Organul competent 
“(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor 
pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei, 
se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor 
generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se în�elege c� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava are competen�� în solu�ionarea contesta�iilor formulate 
împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor 
de impunere, precum �i a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, contesta�ii care au 
ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, 
al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei. 

De asemenea, pentru a putea fi solu�ionat� o contesta�ie, aceasta trebuie s� 
con�in� câteva elemente �i s� îndeplineasc� anumite condi�ii, �i anume, s� fie 
formulat� împotriva unui act administrativ fiscal, s� cuprind� suma contestat� �i s� 
demonstreze c� a fost lezat în drepturi prin emiterea titlului de crean�� respectiv. 

 
Petenta a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. 

......................., prin care s-a stabilit în sarcina sa accize în sum� de ................ 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Direc�ia Jude�ean� 

pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, prin organele cu atribu�ii de control, au 
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efectuat o inspec�ie par�ial� pe linie de accize la ......................., în urma c�reia a fost 
încheiat Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. 7930/BIFCU/31.07.2009 �i emis� 
Decizia de impunere nr. 7933/31.07.2009, iar cu adresa nr. 7934/BIFCU/31.07.2009, 
raportul de inspec�ie �i decizia de impunere au fost comunicate societ��ii prin po�t�, 
cu confirmarea de primire din data de 04.08.2009. 

De asemenea, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Suceava prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei afirm� c� nu a emis 
actul administrativ fiscal la care face referire contestatoarea, respectiv decizia de 
impunere nr. ........................ 

 
În ceea ce prive�te actul administrativ fiscal, la art. 41, art. 43, art. 44 �i 

art. 45 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se stipuleaz� 
c�: 

 
ART. 41 
“No�iunea de act administrativ fiscal 
În în�elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de 

organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, modificarea 
sau stingerea drepturilor �i obliga�iilor fiscale. 

[…]”. 
 
ART. 43 
„Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite 

de contribuabil, dup� caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, 

potrivit legii; 
h) �tampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei �i 

organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
j) men�iuni privind audierea contribuabilului. 
[…]”. 
 
 
ART. 44 
“Comunicarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului c�ruia 

îi este destinat. În situa�ia contribuabililor f�r� domiciliu fiscal în România, care 
�i-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum �i în situa�ia 
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numirii unui curator fiscal, în condi�iile art. 19, actul administrativ fiscal se 
comunic� împuternicitului sau curatorului, dup� caz. 

[…]”. 
 
ART. 45 
“Opozabilitatea actului administrativ fiscal 
Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 

comunicat contribuabilului sau la o dat� ulterioar� men�ionat� în actul 
administrativ comunicat, potrivit legii”. 

 
Din aceste texte de lege rezult� c� drepturile �i obliga�iile fiscale se 

stabilesc printr-un act administrativ fiscal care se emite în form� scris�. De asemenea, 
acesta trebuie comunicat contribuabilului c�ruia îi este destinat �i produce efecte din 
momentul în care este comunicat sau la o dat� ulterioar� men�ionat� în acesta. 

Rezult� c� un act administrativ fiscal produce efecte numai dac� este adus 
la cuno�tin�a contribuabilului, iar efectele se produc începând cu acel moment sau 
ulterior. În caz contrar, dac� acel act administrativ fiscal nu este comunicat, nu poate 
produce nici un efect. 

 
În cazul de fa��, petenta contest� decizia de impunere nr. ......................., 

prin care s-a stabilit în sarcina sa suma de ..............., dar organul vamal sus�ine c� nu a 
emis acest act administrativ fiscal. 

Deoarece organul vamal afirm� c� nu a emis actul administrativ fiscal în 
sarcina contribuabilei, rezult� c� petenta nu dovede�te c� a fost lezat� în drepturile 
sale prin emiterea acelui act administrativ fiscal. 

 
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile pct. 9.3 �i pct. 13.1 lit. d din Ordinul 

Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, unde se prevede c�: 

 
“[…] 
9.3. În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� pot fi 

urm�toarele: nerespectarea termenului de depunere a contesta�iei, lipsa calit��ii 
procesuale, lipsa capacit��ii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume �i 
m�suri decât cele care au f�cut obiectul actului atacat. 

[…]”. 
 
“13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei 

pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu demonstreaz� c� 

a fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim; 
[…]”. 
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Având în vedere elementele prezentate mai sus �i prevederile legale citate 
în textul prezentei decizii, faptul c� organul competent din cadrul DGFP Suceava 
solu�ioneaz� contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, care sunt acte administrative 
fiscale �i care produc efecte din momentul comunic�rii lor, �i faptul c� petenta 
contest� o sum� dintr-o decizie de impunere despre care organul vamal sus�ine c� nu a 
emis-o, urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� de ....................... privind suma 
de 110.0763 lei, ca fiind lipsit� de interes, întrucât societatea nu dovede�te c� a fost 
lezat� în drepturi prin emiterea unui act administrativ fiscal. 

 
2. Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia executarea 

sumei a mers mai departe �i i-a fost trimis� soma�ia nr. ............... având la baz� 
titlul executoriu nr. ………. (din care rezult� c� documentul prin care s-a 
individualizat suma de plat� este decizia de impunere nr. .......................), cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava se poate învesti cu solu�ionarea acestei cereri, în condi�iile în care 
contesta�ia îmbrac� �i alt caracter decât cel de cale administrativ� de atac. 

 
În fapt, petenta sus�ine c� a fost sanc�ionat� contraven�ional prin dou� 

procese-verbale �i anume, seria ………. încheiat la 31.07.2009, respectiv seria ……. 
din 15.06.2009. 

Cele dou� procese-verbale au fost atacate de c�tre societate, iar pe rolul 
instan�ei din Suceava au fost înregistrate dosarele nr. …… �i ………, ambele cu 
termen la 12.01.2010, ce au ca obiect plângerea contraven�ional�. La înregistrarea 
plângerilor, instan�a de judecat� din oficiu, a comunicat Direc�iei Jude�ene pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, c� orice executare se suspend� de drept. 

Contestatoarea afirm� c�, ignorând aceast� m�sur� legal�, ANAF Suceava a 
continuat s� mearg� cu executarea mai departe �i a trimis soma�ia c�tre societate. 

 
Societatea sus�ine c� în data de 03 noiembrie 2009 a primit soma�ia nr. 

..............., prin care a fost în�tiin�at� c� figureaz� în eviden�a fiscal� cu suma de 

..............., reprezentând accize pentru produse petroliere, suma fiind individualizat� 
prin decizia de impunere nr. ……. din ………., decizie despre care sus�ine c� nu i-a 
fost comunicat� nici pân� la data formul�rii contesta�iei. 

În urma adresei DGFP Suceava – Biroul solu�ionare contesta�ii nr. 
…………., contestatoarea depune copie dup� Soma�ia nr. ..............., �i copie dup� 
titlul executoriu nr. ……….., din care rezult� c� documentul prin care s-a 
individualizat suma de plat� este decizia de impunere nr. ........................ 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile pct. 9.8 din Ordinul Nr. 519 din 27 

septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 

 
“9. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 182 - Solu�ionarea contesta�iei 
[…] 
9.8. În cazul în care contesta�iile sunt astfel formulate încât au �i alt 

caracter pe lâng� cel de cale administrativ� de atac, pentru aceste aspecte 
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cererea se va înainta organelor competente de c�tre organul învestit cu 
solu�ionarea c�ii administrative de atac, dup� solu�ionarea acesteia. 

[…]”. 
 
Rezult� astfel c�, atunci când contesta�ia este formulat� în a�a fel încât are �i 

alt caracter pe lâng� cel de cale administrativ� de atac, în aceast� situa�ie cererea se 
înainteaz� spre solu�ionare organelor competente. 

 
În contesta�ia depus� societatea afirm� c� la data de 03 noiembrie 2009 a 

primit soma�ia nr. ..............., prin care a fost în�tiin�at� c� figureaz� în eviden�a fiscal� 
cu suma de ..............., reprezentând accize pentru produse petroliere, suma fiind 
individualizat� prin decizia de impunere nr. ………., decizie despre care sus�ine c� nu 
i-a fost comunicat� nici pân� la data formul�rii contesta�iei. 

Organele vamale sus�in c� nu au emis nici o decizie de impunere nr. 
........................ 

În urma adresei DGFP Suceava – Biroul solu�ionare contesta�ii nr. ….., 
contestatoarea depune copie dup� Soma�ia nr. ..............., �i copie dup� titlul 
executoriu nr. ……….., din care rezult� c� documentul prin care s-a individualizat 
suma de plat� este decizia de impunere nr. ........................ 

 
Deoarece pe de o parte, organul vamal afirm� c� nu a emis decizia de 

impunere nr. ....................... �i pe de alt� parte, faptul c� petenta sus�ine c� nu i s-a 
comunicat decizia de impunere nr. ......................., dar c� i s-a trimis soma�ia nr. 
............... �i titlul executoriu nr. …………., din care rezult� c� documentul prin care 
s-a individualizat suma de plat� este decizia de impunere nr. ......................., Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu se poate pronun�a asupra 
legalit��ii execut�rii silite pornite asupra societ��ii �i a procedurilor pe care trebuie s� 
le respecte aceasta, cap�tul de cerere urmând a fi transmis organului competent cu 
solu�ionarea lui, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava, 
pentru a proceda conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 41, art. 43, art. 44, art. 45, art. 205, art. 206, art. 209 din OG 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 9.8, pct. 9.3 �i pct. 13.1 lit. d din 
Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

 
 

                                    DECIDE: 
 
 

1. Respingerea ca fiind lipsit� de interes a contesta�iei formulat� de 
....................... pentru suma de ..............., reprezentând accize, aferent� Deciziei de 
impunere nr. ......................., emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava. 
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2. Transmiterea dosarului pentru capetele de cerere care au alt caracter 

decât cea de cale administrativ� de atac Administra�iei Finan�elor Publice 
Comunale Suceava, pentru a analiza �i a da r�spuns contestatoarei conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 
…………. 


