
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutul elevului 
Codul drepturilor și obligațiilor elevului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capitolul I 

Dispoziții generale 
 
Art.1 (1) Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în 
instituțiile de învățământ preuniversitar din România. 
Art. 2 Consiliul de Administrație al unității de învățământ adoptă Codul drepturilor și 
obligațiilor elevilor, cu respectarea prevederilor Legii educației nașionale  nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prezentul cod. 
Art. 3 (1) Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preșcolar și 
până la terminarea studiilor învățământului secundar superior liceal, profesional, 
respectiv terțiar nonuniversitar, conform Art.23, alin. (1) din legea nr. 1/2011. 
(2) Contractul de studii încheiat între elev, părinte/ tutore legal și unitatea de învățământ 
preuniversitar în urma înscrierii se poate modifica în timpul anului școlar, conform legii. 
 

Capitolul II 
Drepturile elevului 

 
Art. 4 (2) Consiliile Școlare ale Elevilor au dreptul să acceseze spațiile unităților de 
învățământ preuniversitar pentru a organiza proiecte pentru elevi sau pentru a derula 
activitățile interne. Unitatea de învățământ preuniversitar are obligația de a reglementa 
aspectele de mai sus prin codul prevăzut la Art.2. 
(3) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar cooperează cu Consiliul Școlar al 
Elevilor din respectiva unitate școlară și se consultă cu aceasta pentru toate aspectele 
privind dezvoltarea învățământului preuniversitar și a procesului educațional. 
 
Art. 6 Elevii sunt beneficiarii direcți ai învățământului preuniversitar conform Art. 79, 
alin. (1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 și sunt parteneri permanenți ai unităților 
de învățământ preuniversitar. 
 
Art. 7 Statul garantează pentru toți elevii din sistemul național de învățîmânt, un 
învățământ echitabil în ceeea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor. 
 
Art. 8 (1) Elevii din învățământul de stat și particular beneficiază de toate drepturile 
constituționale. Elevii din învățământul de stat și particular beneficiază de egalitate în 
toate drepturile conferite de calitatea de elev. 
(2) Dreptul la educație este unul din drepturile fundamentale ale omului. Educația este un 
serviciu public și se desfășoară în instituții de învățământ de stat sau private. Toți oamenii 
au dreptul la educație gratuită în limita locurilor disponibile. 
(4) Instituțiile de învățământ preuniversitar sunt obligate să aibă servicii de informare și 
consiliere pentru elevi. Accesul la serviciul de informare și consiliere, precum și la alte 
servicii conexe activității de învățământ, este gratuit pentru toți elevii. 
(5) Elevii cu rezultate bune la învățătură, merite deosebite, situație familială precară sau 
probleme grave de sănătate au dreptul la bursă, în conformitate cu normele elaborate de 
M.E.N. 
 



 (7) Unitățile de învățământ preuniveritar de stat nu pot percepe taxe directe sau indirecte 
elevilor, care ar putea limita accesul la educație. 
 
Art. 9  Propaganda politică, ideologică, religioasă  sau alte forme de discriminare sunt 
interzise în cadrul instituțiilor de învăţământ preuniversitar.   
 
Art.  10  Drepturile  elevilor  cu  dizabilități  fizice  în  desfășurarea  activităților  şcolare  
și  a  celor  sociale  și  culturale  sunt garantate de Art. 3, lit. j din Legea Educației 
Naționale nr.1/2011 
 
Art. 11  Elevul  beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunțate de 
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: 
a)  Dreptul la învățământ de calitate;    
b)  Dreptul  de  acces  la  programe  de  mobilitate  internă  și  externă,  cu  recunoașterea,  
conform  legii,  a  studiilor, competențelor și notelor obținute în acest fel; 
c)  Dreptul  de  transfer  de  la  o  unitate  de  învăţământ    la  alta,  conform  prevederilor  
legislației  în  vigoare  și  a Regulamentelor de Ordine interioară; 
d)  Dreptul la protecția tuturor datelor personale, conform legii; 
e)  Dreptul  de  a  beneficia  de  un  „Ghid  al  elevului”,  elaborat  de  Consiliul  Școlar  
al  Elevilor,  după  un  model  al Consiliului Național al Elevilor,  cu informații 
referitoare la: drepturile și obligațiile  elevului, disciplinele din planul de  
învățământ, serviciile puse la dispoziție de  unitatea de învăţământ, procedurile de 
evaluare, baza materială a  şcolii, informații  despre  Consiliul  Şcolar  al  Elevilor,  
modalități  de  acces  la  burse  și  alte  mijloace  de  finanțare,  mobilități, precum și alte 
facilități și subvenții acordate; 
f)  Dreptul de a participa la evaluarea  cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale 
și/sau organizatorice legate de  programa  şcolară  urmată  potrivit  prevederilor  art.92,  
alin.(1)  şi  (2)  din  Legea  nr.  1/2011,  cu  modificările  și completările  ulterioare.  
Evaluările  sunt  informații  de  interes  public,  conform  Legii  nr.544/2001  actualizată  
și  sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de 
practică, programe de studiu și cadre didactice; 
g)  Unitatea de  învăţământ preuniversitar  va publica rezultatele evaluării cadrelor 
didactice de către  elevi  pe site-ul propriu,  în  format  lizibil,  în  condițiile  legislației  în  
vigoare.  Rezultatele  vor  conține  centralizarea  tuturor evaluărilor pentru fiecare 
profesor în parte; 
h)  Dreptul de acces la toate  regulamentele, hotărârile, deciziile, procese-verbale și alte 
documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare; 
i)  Drepturi  de  autor  și  de  proprietate  intelectuală  pentru  rezultatele  obținute  prin  
activitățile  de  cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în 
vigoare şi a eventualelor contracte între părţi; 
j)  Dreptul  de  a  beneficia  gratuit  de  servicii  de  informare  și  consiliere  şcolară,  
profesională,  psihologică  și socială, conexe  activității  de  învățământ,  puse  la  
dispoziție  de  instituția  de  învățământ  preuniversitar,  potrivit  legislaţiei  în  
vigoare şi a Regulamentului de Ordine Interioară; 
k)  Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele  filierei, profilului şi secţii,  precum 
și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii;  



l)  Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de 
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu filiera, profilul şi secţia la care 
elevul studiază. 
m)  Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform legislației în vigoare şi 
Regulamentului de Ordine Interioară; 
p)  Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după 
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, a sistemului de notare național și dreptul 
de a cunoaște baremul după care au fost evaluați; 
q)  Dreptul  la  examinarea  printr-o  metodă  alternativă  atunci  când  suferă  de  o  
dizabilitate  temporară  sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă 
prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către profesor, astfel încât 
metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării; 
r)  Dreptul  de  a  contesta  notele  obținute,  conform  regulamentelor  interne  ale  
unităţii  de  învăţământ.  Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care 
nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial,  cu respectarea prevederilor legii care 
fac referire la conflictul de interese în prezența elevului contestator, în cazul care elevul 
solicită acest lucru, în termen de 10 zile după depunerea contestației; 
t)  Dreptul  de  a  beneficia  de  un  proces  educațional  centrat  pe  elev  în  vederea  
dezvoltării  personale,  integrării  în societate și dezvoltării capacității de angajare, 
păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii; 
v)  Elevii  au dreptul de a beneficia individual la cursurile opționale alese,  de trasee 
flexibile de învățare conform art. 65  alin.  (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un 
număr minim de cursuri  optionale  la decizia școlii/elevului  și/sau facultative din 
totalitatea cursurilor oferite de unitatea de învăţământ preuniversitară, la propunerea, 
respectiv alegerea fiecărui elev în parte și în urma avizului acordat de comisia de 
curriculum a unității de învățământ. 
w)  Dreptul de a beneficia gratuit de manuale şcolare, în condiţiile legii. 
x)  În unităţile de învăţământ este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta 
şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, în conformitate cu legislația în vigoare.  
y) Dreptul de a contesta decizia luată de consiliul de administrație/consiliul profesoral de 
a sancționa disciplinar un elev. 
z) Dreptul de a-i fi comunicat rezultatul evaluării în termen de 21 zile de la susținerea 
examenului. 
Art. 12 (1) Elevii sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din 
cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar  potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, ale  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
a Consiliului Naţional al Elevilor al Elevilor şi prezentului statut. 
(2)  Fiecare elev are dreptul de a alege și a fi ales în cadrul oricărei structuri 
reprezentative în mod democratic: consilii, comisii, consiliul administrativ,   indiferent de 
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV, apartenenţa la  
o categorie defavorizată, precum şi de orice alt criteriu discriminatoriu. 
(3)  Elevii  participă la luarea deciziilor din cadrul  unităţii de învăţământ preuniversitar  
în temeiul următoarelor drepturi: 



a)  Dreptul de a alege și de a fi ales în structuri de conducere ale unităţii de învăţământ , 
conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b)  Dreptul  de  a  fi  reprezentați  în  Consiliul  de  Administraţie  a  unităţii  de  
învăţământ  conform  Legii  nr.1/2011,  în comisia de prevenire şi combatere a violenţei 
în mediul şcolar  conform  OMECT nr. 1409/29.06.2007  şi în comisia de asigurare a 
calităţii în şcoli  conform O.U.G nr.75/2005 din 12/07/2005.  Instituţiile de învăţământ  
preuniversitar  nu pot condiţiona statutul de  elev    reprezentant în funcţie de 
performanţele  şcolare, prezenţa la cursuri şi    ore de practică. Cadrele  didactice  nu  se  
pot  implica  în  procedurile  de  alegere  a  elevilor  reprezentanți,  indiferent  de  nivelul  
de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform legislaţiei penale în vigoare. 
c)  Dreptul  de  a  fi  reprezentați  în  structurile  unităţii  de  învăţământ  preuniversitar  
care  gestionează  serviciile  sociale, inclusiv comisiile de cazări în internate, de alocare a 
burselor, de alocare a taberelor tematice; 
d) Dreptul de a fi informați şi consultaţi de către Consiliul Şcolar al Elevilor în legătură 
cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceştia fac parte. 
(4) Reprezentanții  elevilor  în  forurile decizionale şi consultative ale unităţii de 
învăţământ preuniversitar    sunt aleși prin votul direct, secret și universal de membrii 
Adunării Generale a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ  
respectivă.   
 (5)  Procesul  de  desemnare  a  elevilor  membri  în  orice  alte  structuri  consultative,  
deliberative  sau  executive  decât  cele prevăzute  de  Legea  nr.  1/2011,  cu  
modificările  și  completările  ulterioare,  se  realizează  în  baza  autonomiei  Consiliului  
Școlar al Elevilor și se stabilește de Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor. 
(6) Fiecare elev are dreptul de a decide liber asupra apartenenței sale politice si religioase, 
conform legislației în vigoare.  
(7) Elevul are dreptul de a participa sau  nu la orele de religie, conform Art. 18, alin.(1) și 
(2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 
(8) Fiecare elev are dreptul la liberă exprimare, conform Constituției României. 
(9) Fiecare elev are dreptul de a se organiza în asociații profesionale, sindicale, culturale 
și sociale în condițiile legii. 
(10)  Fiecare elev are dreptul de a sustine activitati profesionale indiferent de forma  de 
invatamnat pe care o urmeaza, conform legislației în vigoare. 
(11)  Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în 
asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive  sau  civice  şi  altele  asemenea  structuri  
şi/sau  organizaţii  de  nivel  local,  judeţean  sau  naţional.  Organizarea  şi  
funcţionarea acestor structuri se realizează pe bază de statut propriu, în condiţiile legii. 
Unităţile de învăţământ recunosc structurile şi organizaţiile şcolare legal constituite şi cu 
reprezentativitate la nivelul elevilor din unitatea de învăţământ. 
(12)  Exercitarea dreptului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Convenţia cu privire 
la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, nu poate fi supusă decât acelor 
limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate  democratică,  în  
interesul  siguranţei  naţionale,  al  ordinii  publice,  pentru  a  proteja  sănătatea  şi  
moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. 
(13)  Dreptul  la  reuniune  este  garantat  de  lege,  iar  activităţile  pot  fi  susţinute  în  
unitatea  de  învăţământ,  la  cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea 
directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată  



de acordarea de garanţii scrise privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii 
persoanelor şi a bunurilor. 
Art. 13 (1) Elevii beneficiază de gratuitate pentru: 
a) Ciclul de învăţământ ante-preşcolar, preşcolar, primar, gimnazial şi liceal de stat în 
limita locurilor bugetate disponibile și  a  reglementărilor  din  Legea  nr.  1/2011,  cu  
modificările  și  completările  ulterioare,  în  cazul  cetățenilor  români, cetățenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 
Confederației Elvețiene. 
b) Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de elev. 
c)  Accesul  la  muzee,  concerte,  spectacole  de  teatru,  operă,  film,  la  alte  manifestări  
culturale  și  sportive  organizate  pe teritoriul României în cazul etnicilor români din 
afara granițelor țării,  potrivit prevederilor art. 84  alin.  (5) din  Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(2) Elevii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:  
a) Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și 
pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte 
manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 84 alin. (4) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza actelor 
doveditoare calității de elevi;  
Art. 14 Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
a) Asistență medicală gratuită  
c) Acces în spațiile şcolare pentru a organiza proiecte pentru elevi sau pentru a derula 
activitățile interne; 
d)  Dreptul  de  a  sesiza  abuzuri  și  nereguli  și  de  a  cere  verificarea  și  evaluarea  
acestor  sesizări  de  către  organisme specializate  prevăzute  de  legislația  în  vigoare,  
precum  și  dreptul  la  protecția  celor  care  sesizează,  potrivit  Legii  nr. 571/2004  
privind  protecția  personalului  din  autoritățile  publice,  instituțiile  publice  și  din  alte  
unități  care  semnalează încălcări ale legii; 
e) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele 
oficiale de email ale  unităţii de învăţământ  preuniversitar  și  de  a  primi  răspuns  scris,  
respectiv  prin  mijloace  electronice  la  aceste  cereri,  în  condițiile stabilite de lege;  
f) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului 
pentru concursurile organizate îninstituţia de învăţământ, inclusiv cele pentru burse, 
tabere, cazare și mobilități. 
Art. 15 (1) Elevii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:  
a) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor  de 
ordine interioară  ale  unităţii de învăţământ  preuniversitar, ale ISJ/ISMB,  ale 
Ministerului Educaţiei Naţionale  și ale Ministerului Tineretului și Sportului  și  
pot fi împărțite în burse de merit, de studiu, de excelență și sportive; 
b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a  elevilor  cu venituri reduse, al căror 
cuantum minim  este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea 
Învățământului Preuniversitar, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare.  
Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse; 



c) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale  instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar  precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor 
stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile 
pentru masă și cazare;  
d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice 
sau fizice.  
Art.  16  (1)  Elevii  care  provin  din  medii  dezavantajate  sau  cei  care  au  rezultate 
remarcabile  în  educația  și formarea  lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază 
de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop.  
 

CAPITOLUL III 
OBLIGAŢIILE ELEVULUI 

 
Art. 17 Elevii  au următoarele obligații: 
a)  De a nu absenta de la orele de curs nemotivat 
b)  De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi 
programelor analitice ale disciplinelor; 
c)  De a respecta regulamentele și deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 
d)  De  a  participa  la  ședințele  structurilor  de  conducere  din  cadrul  instituțiilor  de  
învățământ  preuniversitar   în calitate de reprezentanți aleși ai elevilor; 
e)  De  a  recunoşte  legitimitatea  reprezentanţilor  aleşi  şi  de  a  oferi  acestora  
informaţiile  necesare  pentru  buna desfăşurare a procesului de reprezentare; 
f)  De a respecta standardele de calitate impuse de către unitatea de învăţământ 
preuniversitar; 
g)  De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea 
informațiilor prezentate în lucrările elaborate; 
h)  De a respecta prevederile codului etic din învăţământul preuniversitar; 
i)  De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire 
originale; 
j)  De  a  sesiza  autorităților  competente  orice  nereguli  în  procesul  de  învățământ  și  
în  cadrul  activităților  conexe acestuia; 
k)  De a participa la activități şcolare fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe interzise; 
l)  De a nu folosi un limbaj trivial și un comportament neadecvat mediului şcolar;  
m)  De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și 
subvențiile primite; 
n)  De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul şcolar; 
o)  De  a  păstra  integritatea  și  buna  funcționare  a  bazei  materiale  puse  la  dispoziția  
lor  de  către  instituțiile  de învățământ preuniversitar; 
p)  De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de 
către instituția de învățământ preuniversitar; 
q)  De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar 
putea influența în mod negativ desfășurarea activităților de studiu individual și general;  
r)  De  a  îndeplini  angajamentele  financiare  impuse  de  către  instituția  la  care  
studiază,  în  condițiile  stabilite  în contractul de studiu. 



s)  De a purta  asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 
consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară. 
t) De a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la 
sfârşitul anului şcolar. 
u) De a respecta cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul unității de învățământ 
preuniversitar din care fac parte. 
v) De a cunoaște prevederile Statutului Elevului și ale Regulamentului de Ordine 
Interioară al unității de învățământ de proveniență. 
 
Art. 18 Este interzis elevilor: 
a)  să distrugă documente şcolare, precum cataloage, foi matricole şi altele asemenea; 
b)  să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;  
c)  să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 
atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care 
cultivă violenţa şi intoleranţa; 
d)  să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
e) să deţină sau  să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi 
alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 
f)  să  introducă,  în  perimetrul  unităţii  de  învăţământ, orice  tipuri  de  arme  sau  alte  
instrumente,  precum  muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, care, prin acţiunea 
lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii 
de învăţământ; 
g)  să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităților de 
învățământ; 
h)  să utilizeze mijloace tehnologice în timpul probelor de evaluare, fără permisiunea 
cadrelor didactice; 
i)  să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 
perimetrul unităţii de învăţământ; 
j)  să aibă ţinută, comportamente  şi atitudini jignitoare, ostentative ori provocatoare faţă 
de colegi şi/sau faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
k)  să  aducă  jigniri  şi  să  manifeste  agresivitate  în  limbaj  şi  în  comportament  faţă  
de  colegi  şi  faţă  de  personalul unităţii de învăţământ; 
l)  să  apeleze  fără  justificare,  din  unitatea  de  învăţământ  sau  din  afara  acesteia,  
numărul  112  pentru  situaţii  de urgenţă. 
m)  Să întrețină relații sexuale de orice tip în cadrul unităților de învățământ. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.  20  Statutul  elevului  poate  fi  modificat  la  propunerea  Consiliului  Naţional  al  
Elevilor,  cu  aprobarea  Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Art. 21 Orice prevedre legală aflată în contradicţie cu prezentul statut este declarată 
abrogată de drept. 
 


