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I. Preliminarii 

 

Curriculum modular Identificarea combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice este elaborat 

în baza Standardului de calificare tehnician mecatronică, specialitatea Mecatronică mașini și 

utilaje agricole, învățământ profesional tehnic. 

Modulul Identificarea combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice este un curs obligatoriu 

prevăzut pentru studii în semestrul 3 a anului II de studii. Modulul Identificarea combustibililor, 

lubrifianților și lichidelor tehnice face parte din componenta de profil a planului de învățământ 

și asigură formarea abilităților și competențelor, necesare tehnicianului mecatronică în vederea 

cunoașterii și utilizării corecte a combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice la mașini și 

utilaje agricole.  

Scopul modulului prevede dezvoltarea competențelor profesionale privind aplicarea metodelor 

și tehnicilor moderne de analiză și folosire a combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice. 

Totodată modulul este orientat spre formarea la elevi a competențelor-cheie și transversale, 

necesare viitorilor tehnicieni pentru o integrare cât mai reușită în piața muncii și o adaptare 

socială rapidă, respondentă la schimbările actuale și de perspectivă. Aceste competențe sunt 

dezvoltate pe parcursul întregii perioade de instruire a formabilului cu accent substanțial pe 

următorul set de rezultate ale învățării specifice pentru tehnicianul mecatronică: 

-Competența de interacțiune socială, necesară pentru organizarea procesului de lucru în 

colectiv, cu accent preponderent pe aplicarea corectă în comunicare a terminologiei de 

specialitate, inclusiv în limba străină în funcție de solicitarea agentului economic. 

-Autonomia și responsabilitatea în condiții de muncă, care sunt, de obicei, previzibile, vor 

asigura formarea la elev a unui șir de cunoștințe, deprinderi și atitudini, vor facilitata realizarea 

cu succes a sarcinilor de lucru. O atenție sporită se va axa pe aplicarea prevederilor legale 

privind sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, inclusiv de 

prevenire și stingere a incendiilor specifice atelierelor de reparație și de aplicare a normelor de 

protecție a mediului. Elevul va identifica metode, mijloace, elemente pentru care există soluții, 

remedieri, asigurând astfel îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Industria constructoare de automobile, tractoare, combine, motoare moderne necesită 

utilizarea unei diversități de mărci de benzină, motorină, ulei, unsori consistente și lichide 

tehnice de înaltă calitate, care îndeplinesc funcțiuni la fel de importante ca și piesele de bază 

ale acestora. Interdependența directă dintre sistemele automobilelor şi mașinilor agricole 

impune cunoașterea de către viitorii tehnicieni a caracteristicilor de calitate şi a modului de 

utilizare eficientă a combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice, astfel încât aceștia să se 

adapteze mai ușor în activitatea profesională, să fie flexibilii la evoluțiile tehnologice ale acestor 

lichide tehnice pe piața de desfacere.   
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Modulul Identificarea combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice va contribui la formarea 

competențelor profesionale generale și specifice ale viitorilor specialiști. 

În urma studierii modulului elevii vor fi capabili să: 

-  identifice indicii principali și proprietățile combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice 

speciale;  

  selecteze sortimentul de combustibili, lubrifianți și lichide tehnice, destinația și eficiența 

combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice în funcție de calitatea lor; 

 determine caracteristicile tehnice ale unităților de transport și condițiile de exploatare ale 

acestora;  

 aplice metodele de laborator de analiză și control al calității combustibililor, lubrifianților și 

lichidelor tehnice;  

 elaboreze scheme de utilizare rațională a combustibililor; 

 monitorizeze procesul de alimentare a mașinilor și utilajelor agricole cu combustibil, 

lubrifianți și lichide tehnice în condiții de protecție a mediului; 

Astfel, principalele valori la care se va orienta procesul didactic constituie: 

 adaptarea la cerințele pieţei muncii și la dinamica evoluției tehnologice; 

 responsabilizarea pentru asigurarea calității produselor și serviciilor; 

 manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic. 

 

III. Competențe profesionale specifice modulului 

 

În procesul de formare profesională contează îmbinarea logică a cunoștințelor teoretice și 

aplicabilitatea lor practică. Competențele profesionale specifice sunt privite ca și ansamblu de 

cunoștințe, abilități şi atitudini, necesare pentru realizarea unor sarcini individuale sau în grup, 

stabilite în contextul activităților profesionale.  

Tehnicianul mecatronică va deține competențele profesionale specifice pentru integrarea 

cunoștințelor teoretice și abilităților practice în realizarea activității profesionale şi astfel se va 

facilita integrarea acestuia în câmpul muncii.  

Modulul Identificarea combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice se concentrează pe 

sarcinile principale în activitatea profesională a tehnicianului mecatronică ce derivă din 

conținutul standardului de calificare, astfel urmând să asigure dezvoltarea competenței 

profesionale specifice:  

CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole. 

La dezvoltarea competenței profesionale specifice menționate vor contribui unitățile de 

competență, structurate pe unități de conținut, după cum urmează: 

UC 1. Identificarea combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru mașini și utilaje 

agricole; 

UC 2. Selectarea lubrifianților pentru mașini și utilaje agricole;  

UC 3. Alegerea unsorilor consistente pentru mașini și utilaje agricole; 

UC 4. Selectarea lichidelor tehnice speciale și a materialelor anticorosive pentru mașini şi utilaje 

agricole; 

UC 5. Folosirea eficientă a combustibililor, materialelor lubrefiante și lichidelor tehnice. 
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IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitate 

de evaluare 
Nr. credite 

Total 
Contact direct Lucrul 

Individual Prelegeri Practică 

3 90 30 30 30 Examen 3 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. Combustibili pentru motoare cu ardere internă (MAI) 

UC 1. Identificarea 

combustibililor, 

lubrifianților și lichidelor 

tehnice pentru mașini și 

utilaje agricole 

1.1. Sortimentul de combustibili, 

lubrifianți și lichide tehnice 

1.2. Clasificarea, structura și 

geneza arderii combustibililor 

1.3. Compoziția petrolului 

1.4. Motorina: compoziția, 

proprietățile fizico-chimice și de 

exploatare. Clasificarea și 

marcarea motorinei conform 

standardelor în vigoare 

1.5. Clasificarea și marcarea 

benzinei conform standardelor în 

vigoare pentru motorul cu  

aprindere prin scânteie (MAS) 

1.6. Combustibili alternativi 

pentru alimentarea motorului cu 

ardere internă (MAI) 

1.7. Compoziția chimică a 

combustibililor gazoși pentru 

alimentarea motoarelor cu 

aprindere prin comprimare (MAC) 

1.8. Compoziția chimică a 

biocombustibilului lichid 

(biodieselului) 

1.9. Norme de securitate la 

utilizarea combustibililor pentru 

MAI   

A1 Aplicarea normelor de 

securitate la utilizarea 

combustibililor 

A2 Selectarea combustibililor 

pentru mașini și utilaje 

agricole 

A3 Selectarea combustibililor 

pentru motoare cu ardere 

internă 

A4 Alegerea mărcii de 

motorină în funcție de 

condițiile de exploatare a 

motorului Diesel /motorului 

cu ardere prin comprimare 

A5 Alegerea mărcii de benzină 

în funcție de condițiile de 

exploatare a motorului cu 

aprindere prin scânteie (MAS) 

A6 Recomandarea 

combustibililor alternativi 

pentru MAC 

 

2. Materiale lubrefiante pentru mașini şi utilaje agricole 

UC 2. Selectarea 2.1 Lubrifianți pentru mașini și A7 Alegerea mărcii uleiului de 
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lubrifianților pentru 

mașini și utilajelor 

agricole 

utilajelor agricole. Clasificarea și 

sortimentul lubrifianților  

2.2 Compoziția și proprietățile 

fizico-chimice ale uleiurilor de 

motor, de transmisie și celor 

hidraulice  

2.3 Cerințe și norme de 

exploatare impuse uleiurilor de 

motor, de transmisie și celor 

hidraulice. Cauze de refuz în 

funcționare la încălcarea 

cerințelor și normelor de 

exploatare 

2.4 Notarea uleiurilor conform 

clasificării standardelor 

internaționale (SAE, API, ACEA, 

GOST) 

2.5 Norme de securitate la 

utilizarea uleiurilor 

motor 

A8 Alegerea mărcii uleiului de 

transmisie 

A9 Alegerea mărcii uleiului 

hidraulic 

A10 Aprecierea calității 

uleiului în baza criteriilor 

vizuali și ai viscozității 

A11 Organizarea lubrifierii 

organelor de lucru (rulmenți, 

bucșe, transmisii prin lanț, 

puncte de prindere etc.) în 

condiții de protecție a 

mediului 

A12 Identificarea cauzelor de 

refuz în funcționarea 

mijloacelor tehnice în urma 

încălcării cerințelor de 

exploatare a lubrifianților 

3. Unsori consistente pentru mașini și utilaje agricole 

UC 3. Alegerea unsorilor 

consistente pentru mașini 

și utilaje agricole 

3.1 Compoziția chimică, structura 

și metodele de obținere a 

unsorilor consistente. Rolul în 

fiabilitatea mașinilor și utilajelor 

agricole 

3.2 Clasificarea și marcarea 

unsorilor consistente 

3.3 Norme de securitate la 

utilizarea unsorilor consistente 

A13 Analizarea calității 

unsorilor consistente conform 

criteriilor vizuali și a 

penetrației 

A14 Alegerea mărcilor de 

unsori consistente în funcție 

de condițiile de exploatare 

 

4. Lichide tehnice speciale și materiale anticorosive pentru mașini şi utilaje agricole 

UC 4. Selectarea 

lichidelor tehnice speciale 

și a materialelor 

anticorosive pentru 

mașini şi utilaje agricole 

 

4.1 Lichide pentru răcirea 

motoarelor cu ardere internă 

4.2 Lichidele speciale pentru 

sistemele de frânare, ambreiaje și 

amortizoare  

4.3 Materiale pentru protecția 

anticorosivă a mașinilor și 

utilajelor agricole 

4.4 Norme de securitate la 

manipularea lichidelor tehnice 

speciale și materialelor 

anticorosive 

A15 Alegerea lichidului pentru 

răcirea motoarelor cu ardere 

internă 

A16 Alegerea lichidului pentru 

sistemul de frânare, ambreiaj 

și amortizoare la mașini și 

utilaje agricole 

A17 Aplicarea materialelor 

pentru protecția anticorosivă 

A18 Calcularea cantității 

materialului anticorosiv 

pentru aplicare pe suprafața 
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caroseriei 

5. Metode de utilizare a combustibililor, materialelor lubrifiante și a lichidelor tehnice 

UC 5. Folosirea eficientă a 

combustibililor, 

materialelor lubrifiante și 

lichidelor tehnice 

5.1 Metode de utilizare a 

combustibililor, materialelor 

lubrifiante și a lichidelor tehnice 

5.2 Fișe chimotologice ale 

tractoarelor, automobilelor și 

combinelor 

5.3 Modalitati de acumulare si 

evacuare a materialelor reziduale 

 

A19 Monitorizarea procesului 

de alimentare a mașinilor şi 

utilajelor agricole cu 

combustibil, lubrifianți şi 

lichide tehnice în condiții de 

protecție a mediului 

A20 Elaborarea fișelor 

chimotologice ale 

tractoarelor, automobilelor și 

combinelor 

A21 Verificarea funcționării 

mașinilor și utilajelor agricole 

în ansamblu 

A22 Gestionarea evacuării 

lichidelor tehnice și 

substanțelor nocive, 
substanțelor și materialelor 

reziduale, în locurile special 

amenajate conform legislației 

în vigoare. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. Unități  
de învățare 

Numărul de ore Studiu 
individual 

Ore de contact direct după 
locul de instruire 

Total Contact direct I/I I/A 

IT IP IT IP IT IP 

1. Combustibili pentru 
motoare cu ardere 
internă (MAI) 

22 8 6 8 
 

8 
   

6 

2. Materiale 
lubrefiante pentru 
mașini și utilaje 
agricole 

24 8 8 8 

 
 

8 

   
 

8 

3. Unsori consistente 
pentru mașini şi 
utilaje agricole 

8 2 4 2 
 

2 
   

4 

4. Lichide tehnice 
speciale și materiale 
anticorosive pentru 
mașini și utilaje 
agricole 

14 4 6 4 

 
 

4 

   
 

6 

5. Metode de utilizare 
a combustibililor, 

22 8 6 8 
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materialelor 
lubrefiante și a 
lichidelor tehnice 

8 6 

 Total  90 30 30 30 30   30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalitate de 

evaluare 

Termen de 

realizare* 

1.Combustibili pentru motoare cu ardere internă (MAI) 

1.1 Sortimentul de combustibili, 

lubrifianți și lichide tehnice utilizați în 

Republica Moldova 

Harta noțională  

Prezentarea 

Hărții 

noționale 

 

1.2 Reprezentarea proceselor de 

obținere a combustibililor petrolieri 
Schemă elaborată 

Prezentarea 

schemei 
 

2. Materiale lubrefiante pentru mașini și utilaje agricole 

2.1 Analiza proprietăților uleiurilor de 

transmisie, de motor, hidraulic. 

Asemănări și deosebiri 

Diagrama Wenn 

Prezentarea 

diagramei 

Wenn 

 

2.2 Cauze de refuz în funcționarea 

mijloacelor tehnice în urma încălcării 

cerințelor de exploatare a lubrifianților 

Harta de idei 
Prezentarea 

Hărții de idei 
 

3. Unsori consistente pentru mijloace tehnice agricole 

3.1 Mărci de unsori consistente. 

Descriere, proprietăți domeniu de 

utilizare 

Tabel completat  
Prezentarea 

tabelului 
 

4. Lichide tehnice speciale și materiale anticorosive pentru mașini și utilaje agricole 

4.1 Antigeluri, descriere, proprietăți 

domeniu de utilizare 
Tabel completat  

Prezentarea 

tabelului 
 

5. Metode de utilizare a combustibililor, materialelor lubrefiante și a lichidelor tehnice 

5.1 Elaborarea Fișei chimotologice pentru 

un model de vehicul (tractor/ 

automobil/combină) 

Fișă chimotologică 

Prezentare 

Fișei 

 

 

5.2 Plan de măsuri pentru micșorarea 

consumului de materiale de exploatare 

Plan de măsuri  Prezentarea 

Planului de 

măsuri  

 

 



8 

 

*Notă: Termenul de realizare a activităților se stabilește în conformitate cu ruta de parcurgere a 

componentelor planului de învățământ. 

 

VIII. Lucrările practice /de laborator recomandate 

1. Selectarea mărcilor de benzină în dependență de tipul mașinii 

2. Determinarea proprietăților motorinei 

3. Selectarea mărcilor de motorină în dependență de tipul mașinii 

4. Aprecierea calității uleiurilor 

5. Selectarea mărcilor de ulei de motor în dependență de tipul motorului cu ardere internă 

6. Selectarea mărcilor de ulei de transmisie în dependență de transmisie 

7. Selectarea mărcilor de ulei hidraulic în dependență de sistemul hidraulic 

8. Aprecierea calității unsorilor consistente 

9. Selectarea mărcilor de unsori consistente în dependență de aplicare 

10. Aprecierea proprietăților antigelurilor 

11. Selectarea mărcilor de antigel în dependență de caracteristici 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Abordarea modulară asigură formarea competențelor specifice modulului, corespunzătoare 

competențelor profesionale specifice calificării. Tehnologiile didactice se vor axa pe formarea 

abilităților, prin rezolvarea sarcinilor practice concrete. Conținuturile teoretice vor fi integrate, 

pe parcurs, în funcție de scopurile definite pentru sarcinile practice. În așa mod, elevul va 

analiza documente normative, va studia conținuturi teoretice pentru a realiza sarcinile practice. 

Se propune utilizarea metodelor de predare-învățare activ-participative, centrate pe elev și 

activitate, care pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor și a deprinderilor 

practice, încurajează inițiativa, implicarea și creativitatea, determină un parteneriat profesor-

elev prin realizarea unei comunicări multidirecționale.  

Profesorul poate alege și aplica acele metode și tehnologii, forme și metode de organizare a 

activității elevilor, în așa fel, ca să asigure o ofertă de instruire diferențiată și flexibilă, care sunt 

adecvate specialității, experienței de lucru, capacităților individuale ale elevilor, care asigură 

randament la formarea competențelor preconizate. 

În abordarea pragmatică a organizării lecției orientate spre acțiune sunt următoarele puncte de 

reper: 

- situațiile ce prezintă importanță pentru exercitarea atribuțiilor de funcție (învățarea pentru 

acțiune) reprezintă puncte de referință didactice; 

- punctul de reper al învățării îl reprezintă activitățile care sunt, după posibilități, efectuate de 

sine stătător; 

- activitățile urmează a fi planificate, realizate, verificate, în caz de necesitate corectate, și, în 

final, evaluate de sine stătător de către elev; 

- activitățile urmează să stimuleze înțelegerea complexă a realității profesionale, incluzând 

aspecte tehnice, de securitate, economice, ecologice și sociale. 
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Lecția orientată spre acțiune reprezintă un concept didactic, care îmbină structurile sistematice 

profesionale și de acțiune. Ea se realizează prin diverse metode de predare. 

Se recomandă orientarea către metode bazate pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se 

cu precădere rezolvarea unei game cât mai variate de aplicații practice și punându-se accent pe 

realizarea cu exactitate și la timp a cerințelor sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul 

activităților practice va urmări dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.  

Se vor alege cele mai potrivite metode didactice: descoperirea, discuția în grup, dezbaterea, 

masa rotundă, studiul de caz, observația individuală, metoda celor 4 pași, metoda proiectelor, 

jocul de rol, precum și lucrul ghidat în grup, modelul acțiunii complete, care constituie baza 

concepției de sarcini de instruire orientate spre acțiune. Specificul modulului impune metode 

didactice interactive, cu accent pe învățarea prin metode practice/activități de laborator, 

proiecte, portofoliu.  

În cadrul activităților individuale, accentul se va pune pe studiere, analiză și sistematizare a 

materialului teoretic şi practic în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru individual. Activitățile 

desfășurate vor fi prezentate în formă de portofoliu, proiecte, sarcini specifice (tabele, harta de 

idei, plan de măsuri etc.). 

 

X. Sugestii de evaluare 

Axarea procesului de învățare-predare-evaluare pe competențe presupune efectuarea evaluării 

pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea va fi structurată în evaluări formative și 

evaluări sumative. Pentru evaluarea formativă a cunoștințelor în cadrul orelor de prelegeri se 

recomandă aplicarea chestionării orale sau scrise. Ca instrument de evaluare se recomandă 

aplicarea fișelor de lucru, testelor.  

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor și obținerea unui feed-back 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea 

autoevaluării și a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective 

sau individuale.  

Evaluarea formativă a abilităților și aptitudinilor se va realiza în cadrul lucrărilor practice și în 

baza portofoliului, care va conține produse elaborate în cadrul studiului individual.  

Evaluarea abilităților şi aptitudinilor în cadrul lucrărilor practice se va realiza prin aplicarea 

observării directe pe parcursul procesului. Ca instrument de evaluare se recomandă de a utiliza 

fișa de evaluare pentru fiecare elev, cadrul didactic va aprecia activitatea elevului pe fișă 

conform criteriilor de evaluare.  

Evaluarea abilităților şi aptitudinilor în cadrul studiului individual se va realiza prin evaluarea 

prezentării, demonstrării produsului elaborat.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările propriu-zise, cadrul 

didactic va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare 

(bareme/grile/criterii de notare) și condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Evaluarea sumativă se v-a realiza la finele modulului în baza simulării de situații problemă 

vizând solicitarea pentru prestarea serviciilor de alimentare a unei mașini sau utilaj agricol 

concret cu combustibil, lubrifianți şi lichide tehnice, care solicită elevului demonstrarea 

posedării unităților de competență specifice modulului, care au contribuit la dobândirea 
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competenței profesionale specifice CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole. 

Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al 

elevului spre demonstrarea sistemului de cunoștințe și abilități. În acest scop vor fi clar stabiliți 

indicatorii și descriptorii de performanță ai procesului și produsului realizat de către elev.  

Evaluarea sumativă și finală se recomandă de a fi desfășurată prin testare, în baza situațiilor de 

problemă și prin simularea atribuțiilor de lucru la viitoarele locuri de muncă.  

La evaluarea rezultatelor învățării, în baza sarcinilor de lucru acordate, elevii:  

 realizează lucrări de deservire și mentenanță cu lichide tehnice; 

 selectează bine argumentat instrumentele (setul de instrumente standard, instrumente 

speciale), carburanții și materialele auxiliare (lubrifianți, agenți de răcire, lichide de frână) 

necesare pentru lucrările de deservire; 

 determină necesarul de carburanți, materiale auxiliare și explică denumirile lor specifice; 

 iau măsurile necesare pentru evacuarea și reciclarea carburanților; 

 analizează criteriile de verificare și întocmesc planurile de verificare; 

 identifică obiectivele de asigurare a calității pentru realizarea activităților de deservire ei, de 

siguranță a muncii și de prevenire a accidentelor, pentru a recunoaște pericolele pentru sine și 

alții și pentru a evita erorile. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

 

Locul de desfășurare a activităților de învățare se recomandă a fi o sală echipată cu o tablă 

interactivă și conexiune la internet. Pentru realizarea lucrărilor practice este necesar să fie 

dotat laboratorul de cercetare a proprietăților produselor petroliere, rezultatele testelor de 

laborator să fie aplicate la diferite mașini agricole pentru a fi analizate pe traseu. 

Pentru desfășurarea procesului de studii este necesară dotarea cabinetelor cu mobilier 

corespunzător, materiale didactice, surse bibliografice, mostre reale de materiale de 

exploatare. În scopul facilitării procesului educațional se propune utilizarea tablei interactive, 

internetului, proiectorului multimedia.  

Pentru desfășurarea activităților practice este necesar un laborator asigurat cu materiale de 

exploatare, mostre, utilaje de măsură și control: termometru, refractometru, viscozimetru, 

penetrometru, densimetru, areometru, aparat de fracționare a benzinei etc. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată/ 

procurată resursa 

1. 
Lăcustă, I., Beşleaga, I., Bîtca, V. Materiale de 

exploatare pentru automobile. Chişinău: 2013. 
Biblioteca 

2. 
Lîşco, Gh., Lăcustă, I., Şişcov,P. Combustibili şi 

lubrifianţi. Chişinău: 1997 
Biblioteca 

3. Василиeва, Л.С. Автомобильные эксплуатационные Biblioteca 
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материалы, Москва: Tранспорт, 1986 

4. 

Манусанджиаци, В.П. Автомобильные 

эксплуатационные материалы, Москва: Tранспорт, 

1982 

Biblioteca 

 


