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Inspector sef, 

Isac Ecaterina 

    Adela DURAC Vă transmitem Raportul anual privind activitatea de audit intern pentru anul 
2018, însoțit de anexele la r 



 
Cu deosebită consideraţie, 
     
     Inspector şef, 

Ing. Isac Ecaterina  
 
 
    Auditor intern, 
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