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CUM POT AFLA DACĂ AM FOST SELECTAT  
PENTRU MUNCĂ ÎN GERMANIA ÎN BAZA MEMORANDULUI?

Veți fi inclus în cadrul unui grup, unde veți fi informat despre acest fapt, sau, în cazul în care nu 
aveți această aplicație, veți fi contactat telefonic.

DE CE ACTE AM NEVOIE PENTRU A LUA PACHETUL DE ACTE 
PENTRU ANGAJARE DE LA ANOFM?

• Pașaportul în original.

• Copia pașaportului (pagina cu foto).

• Copia buletinului.

• Certificatul de tutelă asupra copilului minor (custodia), care rămâne în grija unei persoane 
care nu îi este un părinte.

CERTIFICATUL DE TUTELĂ ASUPRA COPILULUI MINOR (CUSTODIA), 
CUM ȘI UNDE ÎL OBȚINEM?

Vă puteți adresa la primăria locală (în Chișinău la Direcțiile teritoriale pentru protecția 
drepturilor copilului) de la domiciliul custodelui (persoana care va avea grijă de copil). 

Aspectul  
administrativ

• Cererea de instituire a custodiei, după 
modelul pe care îl oferă primăria, sau 
direcția pentru protecția drepturilor 
copilului.

• Buletinul de identitate al părinților.

• Buletinul de identitate al custodelui.

• Certificatul de naștere al copilului.

• Certificatul medical de la medicul de 
familie forma 027 pentru copil și custode.

• Declarația în formă liberă de la custode 
precum că este de acord să își asume 
această responsabilitate.

• Caracteristica copilului de la școală.

• Caracteristica custodelui de la poliție sau 
primărie.

• Actele de evaluare a condițiilor de trai care 
se întocmesc de către primărie/direcție.

ACTE  NECESARE:
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CUM OBȚIN CONTRACTUL DE MUNCĂ, DE CAZARE ȘI PERMISUL DE MUNCĂ?

Actele sunt primite de către ANOFM de la angajatorul German. Veți fi informat prin mesaj 
text, când trebuie să vă prezentați la ANOFM pentru a ridica aceste acte, sau după caz, veți fi 
contactat telefonic.

AȘ PUTEA SĂ VIN MAI TÂRZIU LA ANOFM SĂ RIDIC CONTRACTUL DE MUNCĂ, 
DE CAZARE ȘI PERMISUL DE MUNCĂ, CA SĂ POT PLECA ÎN ACEEAȘI ZI 
ÎN GERMANIA ȘI SĂ NU FIE NECESAR SĂ MĂ REÎNTORC ACASĂ?

Este posibil, contactați ANOFM pentru a informa despre faptul că veți ridica contractele și 
permisul de muncă la o dată mai târzie.

UNDE VIN SĂ RIDIC ACTELE?

Chișinău, str. V. Alecsandri 1, et. 7, bir. 706

CE FAC DACĂ AM 
ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE 
CU PRIVIRE LA 
ACTELE PRIMITE DE LA ANOFM?
Puteți adresa aceste întrebări prin mesaje, 
precum și direct telefonic către ANOFM.

DE CE ÎNTÂRZIE ACTELE PENTRU ANGAJARE, CÂT DE REPEDE POT 
AFLA RĂSPUNSUL DACĂ AM FOST ACCEPTAT LA MUNCĂ? 
AȘ PUTEA SĂ OBȚIN MAI REPEDE UN RĂSPUNS?

Obținerea contractelor și altor acte depinde de angajatorul German. În medie contractele și 
permisul de muncă ajung la ANOFM timp de 4 săptămâni de la depunerea actelor de către Dvs 
pentru angajare.

ACTELE AU VENIT MAI TÂRZIU DECÂT AM FOST ANUNȚAT INIȚIAL, 
PIERD ÎN ACEST CAZ TIMPUL DE MUNCĂ?

Termenul în care veți avea dreptul să lucrați în Germania este indicat în permisul Dvs de muncă, 
acesta este unicul act în baza căruia Dvs vă aflați legal la muncă în Germania. Deci, întotdeuna 
verificați ce termen de ședere este indicat în permisul Dvs de muncă. Dacă permisul a venit 
mai târziu, trebuie să verificați care este data până la care puteți lucra legal, data fiind indicată 
pe el. Vă recomandăm să contactați și angajatorul și să discutați despre întârzierea primirii 
actelor, și că vă veți prezenta la locul de muncă mai târziu.
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CINE ÎMI ASIGURĂ TRANSPORTUL?

În mod general este responsabilitatea Dvs proprie să identificați și să vă achitați costurile de 
transport. Vă recomandăm să utilizați serviciile unui transportator internațional licențiat și autorizat 
în acest  domeniu. În acest scop puteți utiliza cursele regulate de la gările autorizate conform 
orarului stabilit, sau curse ocazionale autorizate, care dispun de toate actele necesare confirmative 
la bordul vehiculului. Puteți vedea care sunt condițiile de activitate a transportatorilor autorizați 
ocazionali pe site-ul web al ANTA - https://anta.gov.md/content/servicii-ocazi%C8%9Bionale. 

TREBUIE SĂ SUN ȘI SĂ INFORMEZ PE CINEVA ÎNAINTE SĂ MĂ PORNESC?

Vă recomandăm insistent să contactați angajatorul înainte de a vă porni. Angajatorul vă va 
informa cu privire la lucrurile pe care trebuie să le aveți cu Dvs și dacă poate să vă întâlnească. 
De asemenea trebuie să contactați ANOFM și să ne anunțați data plecării, când ajungeți 
și dacă ați ajuns,  pentru ca ANOFM să poată interveni dacă apar situații neprevăzute pe 
parcursul călătoriei Dvs.

Logistică 
și organizare
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CÂND TREBUIE SĂ FIM PREZENȚI LA ANGAJATOR?

Se recomandă să ajungeți cel puțin cu o zi înainte de începerea lucrului. Călătoria Dvs va dura 
în jur de 30 de ore. Așadar, planificați începutul călătoriei Dvs nu mai târziu de 3 zile până la 
începutul primei zile de muncă.

Nu se recomandă să veniți cu mult  mai înainte de începerea oficială a lucrului. În asemenea 
cazuri angajatorul poate să nu dispună de locuri de cazare pentru Dvs în acel moment. .

CÂT COSTĂ ÎN MEDIE CĂLĂTORIA PÂNĂ ÎN GERMANIA, LA LOCUL DE MUNCĂ?

Din experiența practică a altor lucrători, costul unui bilet de călătorie variază între 100 - 250 
EUR, în funcție de transportator și distanța la care se va afla angajatorul Dvs.

CE FAC DACĂ ANGAJATORUL CERE SĂ VENIM TOȚI ORGANIZAT ÎN GRUP, 
DAR EU NU POT VENI ÎMPREUNĂ CU GRUPUL DE LUCRĂTORI?

În acest caz puteți contacta angajatorul direct și să îl informați că veți veni separat.

MĂ ÎNTÂLNEȘTE CINEVA ÎN GERMANIA?

Memorandumul nu include acest aspect și nimeni nu este obligat să vă întâlnească în 
Germania. Totuși, în practică, angajatorii vă întâlnesc la locul de destinație pentru a vă ajuta 
să ajungeți la locul de muncă. 

CE FACEM DACĂ AM PLANIFICAT SĂ AJUNGEM ÎN TIMPUL ZILEI, 
DAR AM AJUNS NOAPTEA, CINE NE VA ÎNTÂLNI NOAPTEA?

Cu regret este puțin probabil ca cineva să vă întâlnească noaptea, sau uneori și ziua dacă 
ajungeți în zilele libere (sâmbătă și duminică). Vă recomandăm să discutați foarte clar cu 
transportatorii acest aspect, ca să ajungeți în mod sigur pe teritoriul Germaniei în timpul zilei 
și într-o zi lucrătoare.

CUM SĂ CONTACTEZ ANGAJATORUL, EL VORBEȘTE LIMBA RUSĂ SAU ROMÂNĂ?

Vă recomandăm să telefonați la numărul de telefon (sau să utilizați e-mailul) indicat în 
oferta de muncă pe care o veți obține de la ANOFM. Dacă angajatorul Dvs nu vorbește 
o limbă pe care o cunoașteți, puteți apela la ANOFM pentru identificarea unor persoane 
de contact din partea angajatorului cu care să puteți discuta detalii legate de călătorie și 
angajare.

CE FAC DACĂ MĂ PIERD PE DRUM, 
CINE POARTĂ RESPONSABILITATE PENTRU SECURITATEA MEA?

ANOFM se asigură, în cazul fiecărui grup, că persoanele ajung la locul de destinație și comunică 
acest fapt și Agenției Germane de Ocupare a Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit (BA). 
Dacă o persoană nu ajunge la locul de destinație, acest lucru este comunicat ANOFM de către 
angajator. În acest caz pot fi luate măsuri pentru a contacta lucrătorul și a-l ajuta să ajungă la 
locul de destinație.
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VOI PRIMI SALARIU ÎN NUMERAR (CASH) 
SAU PRIN TRANSFER PE CONT/CARD BANCAR?

În majoritatea cazurilor angajatorii achită salariile prin transfer bancar, de aceea este nevoie 
ca Dvs să aveți datele pentru transfer bancar pe un cont deținut de Dvs. Dacă angajatorul va 
achita salariul în numerar, acest aspect va fi clar indicat în contract.

CÂȚI BANI POATE SĂ ÎMI DEDUCĂ ANGAJATORUL 
DIN SALARIU PENTRU CAZARE ȘI HRANĂ?

Acest aspect va depinde foarte mult de ceea 
ce este indicat în oferta și contractul Dvs 
de muncă. În medie, conform ofertelor deja 
recepționate de ANOFM, suma medie indicată 
în contractele de chirie este de circa 300 EUR 
lunar, iar costurile pentru hrană constituie 
circa 200 – 300 EUR lunar.

DE CE SE APLICĂ COTA DE IMPOZITARE DE 25 – 30 % ÎN CAZUL ȘOMERILOR?

Persoanele care desfășoară activitatea de muncă sezonieră ca activitate de muncă de bază 
(nu au alt loc de muncă de bază, nu sunt mici întreprinzători sau nu se află la întreținerea 
soțului / soției) sunt impozitate la rata obișnuită pentru Germania, de 25 – 30%. În cazul 
acestei impozitări lucrătorul va beneficia de protecție mai mare pentru situații de risc cum ar 
fi accidentele de muncă și bolile profesionale, va dispune de dreptul de a obține o pensie după 
un an de muncă (conform acordului bilateral Moldo – German în domeniul protecției sociale), 
precum și va dispune de o asistență medicală mai eficientă.

În acest calcul este inclus scenariul 
preluării sumelor maxime, în practică 
aceste sume pot fi mai mici sau în unele 
cazuri chiar acoperite de angajator. 

ATENȚIE!

CARE ESTE SALARIUL MINIM LUNAR PE CARE ÎL POT PRIMI?

Începând cu 1 octombrie 2022, salariul minim în Germania este de 12,00 euro brutto pe oră. 

Conform memorandumului, angajatorul urmează să vă acorde cel puțin 30 de ore de muncă 
săptămânale, deci săptămânal vă puteți aștepta cel puțin la următoarea remunerare brutto 
(neimpozitată):

12,00 x 30 = 360 EUR

Din această sumă, după caz, pot fi deduse 
impozite în mărime maximă până la 30%, deci 
cel mai mic salariu primit „la mână”, este de 
circa: 250 EUR săptămânal.

Salarizarea

În acest calcul este inclus scenariul unui 
venit minim și unei taxări maxime. În 
practică lucrătorii lucrează mai multe ore 
și beneficiază de un salariu mai mare.

ATENȚIE!
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Angajatorul este obligat să vă achite concediale la sfârșitul muncii Dvs, verificați ca 
angajatorul să nu includă concediile ca fiind deja folosite în fluturașele de salariu. Căutați 
dacă cuvântul „Urlaub” (Concediu, în Germană) nu este inclus în fluturașele de salarizare. În 
așa caz nu veți primi concedialele la sfârșitul lucrului Dvs.

ATENȚIE!

POT SOLICITA UN AVANS DE LA ANGAJATOR ÎN PRIMA LUNĂ DE MUNCĂ?

Aceasta este posibil la înțelegea personală a Dvs cu angajatorul.

CUM SE ACHITĂ ULTIMA LUNĂ DE MUNCĂ?

Aceasta va depinde de modalitatea plății, dacă salariul se achită lunar: veți primi la sfârșitul 
lunii fluturașul de salariu și salariul.

Dacă salariul este păstrat la angajator, conform unei înțelegeri la care ați ajuns, acesta trebuie 
achitat integral la sfârșitul perioadei de muncă. În acest caz angajatorul trebuie să vă ofere lunar 
fluturașele de salariu care confirmă câți bani ați câștigat în luna corespunzătoare de lucru.

În unele cazuri, salariul poate fi transferat pe contul Dvs bancar, după ce ați plecat de la locul 
de muncă, conform dății de plată indicate în contract. Aceasta este posibil conform legislației 
Germane.
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CE FACEM DACĂ ANGAJATORUL 
NU ACHITĂ SALARIUL?

În acest caz contactați ANOFM și apelați la datele d e 
contact oferite de ANOFM pentru asistență în 
Germania. Ca urmare a solicitării Dvs pot fi 
inițiate proceduri pentru soluționarea încălcării.

ARE DREPTUL ANGAJATORUL 
DE A IMPUNE PLATA SALARIULUI 
PENTRU PRODUCȚIA CULEASĂ 
LA KILOGRAM SAU LA CONTAINER 
DE PRODUS, CUM SE CALCULEAZĂ 
SALARIUL ÎN ACEST CAZ?

Angajatorul are dreptul să facă acest lucru. 
Condițiile de remunerare în aceste situații se s e 
stabilesc prin ordinele interne ale angajatorului c u 
cu care puteți face cunoștință la întreprindere. 
Totuși, angajatorul nu are dreptul să vă achite 
mai puțin decât salariul minim (10,45 EUR) 
pentru o oră lucrată, chiar dacă ați cules mai 
puțină producție în acea oră.

CE FAC DACĂ ANGAJATORUL INSISTĂ SĂ ÎMI ACHITE LA KILOGRAM 
SAU LADĂ DE PRODUCȚIE CULEASĂ IAR CA REZULTAT SUNT REMUNERAT 
CU O SUMĂ MAI MICĂ CA SALARIUL MINIM PE ORĂ CONFORM LEGII?

Aceasta este o încălcare, în acest caz contactați ANOFM și apelați la datele de contact oferite 
de ANOFM pentru asistență în Germania. Ca urmare a adresării Dvs poate să vă fie propus un 
alt angajator și/sau pot fi inițiate procedurile de solicitare a salariului neplătit.

Pentru aceasta este necesar ca Dvs să demonstrați neplata salariului și să aveți fișele de muncă 
completate, care să demonstreze câte ore lucrate ați realizat săptămânal. Dacă nu aveți aceste 
probe, nu veți putea demonstra cât ați lucrat și ulterior ce salariu trebuia să primiți.

CINE ÎNTOARCE BANII? CUM PRIMIM BANII NEPLĂTIȚI?

Dacă angajatorul Dvs refuză să vă achite salariul, despre acest fapt va fi informată Agenția 
Germană de Ocupare a Forței de Muncă, pentru a exclude angajatorul din program, iar 
partenerii pentru implementarea memorandului (Arbeit und Leben / BEMA) vă vor ajuta să 
inițiați procedurile judiciare pentru obținerea salariului Dvs. Ca regulă, în majoritatea cazurilor 
aceste situații se rezolvă timp de o lună sau două, angajatorul fiind de acord să achite salariul 
la prima ședință de judecată.

Pentru aceasta este necesar ca Dvs să demonstrați neplata salariului și să aveți fișele de muncă 
completate, care să demonstreze câte ore lucrate ați realizat săptămânal. Dacă nu aveți aceste 
probe nu veți putea demonstra cât ați lucrat și ulterior ce salariu urma să vă fie achitat.
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Timpul de muncă
CÂT TIMP POT LUCRA ÎN GERMANIA?

Conform memorandumului puteți lucra până la 90 de zile pe teritoriul Germaniei, după care 
trebuie să părăsiți pentru minim alte 90 de zile teritoriul acestei țări. Ulterior veți putea 
iarăși reveni pe un termen de 90 de zile. Termenele indicate în permisul Dvs de muncă sunt 
decisive pentru a determina termenul de muncă pentru care vă puteți afla în Germania. De 
ex. dacă permisul indică că termenul de ședere e mai mic decât termenul muncii indicat 
în contractul de muncă, veți fi obligați să părăsiți teritoriul Germaniei până la expirarea 
termenului de acțiune a permisului, indiferent de ceea ce este indicat în contract.

ÎNREGISTRAREA TIMPULUI DE MUNCĂ, DE CE ȘI CUM, 
CINE NE DĂ ANCHETELE, ȘI CUM LE COMPLETĂM?

Anchetele sunt oferite on-line sau în alt format electronic, le puteți descărca și folosi. 
După indicarea timpului de muncă lucrat, contrasemnați ancheta completată pentru ziua 
de lucru corespunzătoare. În mod normal ar fi binevenită semnarea acestei anchete de 
șeful de tură, însă în cazul refuzului acestuia, se recomandă ca ea să fie semnată de alți 
martori (ex colegii din grupului Dvs cu care sunteți împreună la locul de muncă).

SE POATE DE LUCRAT MAI MULTE ORE?

În mod normal puteți lucra șase zile săptămânal, timpul de lucru săptămânal obișnuit în 
agricultură poate fi de 48 de ore.

În unele cazuri puteți lucra 10 ore pe zi, iar în cazuri de urgență, motivate de angajator 
(ex. distrugerea roadei) și până la 12 ore pe zi dar pe un termen scurt dictat de situațiile 
de urgență.
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Condiții de muncă
CE AR MAI TREBUI SĂ IAU CU MINE DIN MOLDOVA?

Vă recomandăm să luați cu Dvs toate cele necesare traiului în Germania pe perioada muncii. 
În special tacâmuri (inclusiv sticla pentru apă în câmp), toate cele necesare igienei personale, 
haine și încălțăminte atât pentru timp rece, cât și pentru perioada caldă, haine impermeabile 
pentru timp ploios. 

VOM LUCRA NUMAI ÎN SERE SAU ȘI ÎN CÂMP?

Toate aceste circumstanțe sunt indicate în oferta de angajare și contractul Dvs de muncă. 
Contactați angajatorul și rugați-l să vă explice, dacă nu vă sunt clare aceste aspecte.

Dacă nu vă este clar cum se lucrează la o anumită cultură agricolă în Germania, vă recomandăm 
să căutați clipuri video, on-line, unde se arată condițiile și specificul muncii în domeniul care 
vă interesează.

AM UN CONTRACT DE MUNCĂ PENTRU CULESUL MERELOR, 
ACUM SUNT INFORMAT CĂ TREBUIE SĂ ÎNDEPLINESC ȘI ALTE ACTIVITĂȚI,
EX.: SĂ FAC CURĂȚENIE PE TEREN, SĂ STRÂNG PIETRE ETC. 
ESTE LEGAL ACEST LUCRU?

Angajatorul german este în drept să vă delegheze la alte activități pe teren legate de munca 
sezonieră în agricultură, dacă aceste „alte activități” sunt prevăzute în contractul de muncă. În 
cazul în care greutatea acestor activități crește, de ex. Dvs ați aplicat pentru o muncă ușoară 
sau medie, iar sunteți impuși la muncă ce implică un nivel greu de activitate și aceasta poate 
cauza daune sănătății Dvs, va trebui să discutați cu angajatorul acest aspect, sau să contactați 
ANOFM cu privire la acest fapt.

CE FACEM DACĂ AFARĂ PLOUĂ?

Lucrul pe timp de ploaie poate să se desfășoare în 
continuare, de aceea este necesar să aveți cu Dvs 
impermeabil și încălțăminte pentru timp de ploaie. Vă 
recomandăm să verificați condițiile meteo în regiunea 
unde veți fi amplasați. Unele regiuni din Germania pot fi 
mai ploioase decât altele.

MUNCA PE TIMP DE PLOAIE, 
TREBUIE SA AM HAINE SAU NU?

Se recomandă să aveți impermeabilul Dvs, haine groase 
corespunzătoare timpului și încălțăminte pentru timp de 
ploaie. Dacă nu veți dispune de ele puteți fi în situația 
când va trebui să le procurați în Germania la prețul local.
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Condiții de trai
DACĂ PLĂTESC CAZAREA, CE INTRĂ ÎN CONDIȚIILE DE CAZARE, 
DE EXEMPLU LENJERIA DE PAT TREBUIE SĂ O AM CU MINE?

Conform memorandumului Moldo – German, toate costurile de cazare trebuie să fie 
transparente și indicate în contractul de cazare. Cu toate acestea, în practică nu toate aspectele 
sunt reflectate. În acest caz adresați această întrebare, precum și altele, fie direct angajatorului 
prin contactarea acestui la numerele de contact pe care le aveți sau ANOFM care poate afla 
acest aspect.

AM POSIBILITATEA DE A REFUZA CAZAREA 
ȘI MÂNCAREA ASIGURATE DE ANGAJATOR?

Aveți dreptul să refuzați cazarea și hrana de la angajator, în acest caz va trebui să vă asigurați 
personal aceste necesități.

CÂȚI BANI TREBUIE SA AM CU MINE?

Se recomandă să aveți cu Dvs o sumă de circa 300 EUR pentru perioada inițială de muncă, 
până la primirea primului salariu.

CARE SUNT COSTURILE PENTRU HRANĂ?

În medie lucrătorii menționează costuri lunare de circa 200 – 300 EUR/lunar pentru hrană.
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Altele
CUM DEPUNEM CEREREA DE EXCLUDERE 
DE LA ASIGURAREA MEDICALĂ CÂND PLECĂM DIN GERMANIA?

În cazul asigurării medicale individuale, este necesar ca Dvs, sau angajatorul să depuneți o 
cerere, pentru excluderea de la evidența companiei de asigurare medicală din Germania. În caz 
contrar, veți fi în continuare înregistrat la compania de asigurare medicală și veți fi nevoit să 
plătiți costurile pentru asigurare, chiar dacă nu veți mai lucra în Germania. ANOFM vă poate 
oferi un model de cerere, pe care îl puteți utiliza pentru a solicita excluderea de la evidența 
companiei de asigurare medicală din Germania. Ulterior, Dvs veți putea completa și semna 
această cerere și o puteți transmite la adresa companiei de asigurare medicală din Germania.

ANGAJATORUL E OBLIGAT SĂ ÎMI OFERE ACCES LA INTERNET?

Angajatorul nu este obligat să vă ofere acces la internet. Puteți procura o cartelă prepaid cu trafic 
internet inclus, ofertele pentru acest tip de serviciu încep de la circa 5 EUR pachet lunar de trafic 
internet - în jur de 1 GB. Pachetele mai scumpe sunt mai convenabile la raportul preț per GB.

SUNT ANGAJAT PE 2 LUNI ȘI PERMISUL DE MUNCĂ ÎMI PERMITE 
SĂ MAI STAU ÎN GERMANIA O LUNĂ, AȘ PUTEA FI TRANSFERAT 
PENTRU ACEASTĂ ULTIMĂ LUNĂ LA UN ALT ANGAJATOR?

Aceasta este posibil, însă este necesar să coordonați această solicitare cu ANOFM înainte de 
plecare, iar cu cel mult 10 zile înainte de expirarea contractului Dvs, să contactați ANOFM 
solicitând schimbarea la alt angajator.

Puteți găsi toate informațiile cu referire la 
implementarea memorandumului Moldo 
– German în domeniul lucrului sezonier în 
agricultură pe site-ul web ANOFM, la următoarea 
adresă: https://anofm.md/ro/node/19844 


