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Rezumat. Reducerea pierderilor materiale şi economice înregistrate în procesul de gestiune al 
reţelelor edilitare a devenit în ultimii ani principalul obiectiv al companiilor publice de utilităţi din 
România. Această lucrare analizează dezvoltarea soluţiilor web-GIS cu ajutorul cărora locuitorii 
zonelor urbane se pot implica în suportul decizional al companiilor de apă în vederea reducerii 
pierderilor de apă prin colectarea informaţiilor direct de la cetăţeni. Datorită complexităţii problemelor 
rezultate în urma colectării informaţiilor de la cetăţeni şi a problemelor suplimentare identificate în 
zonele urbane, au fost necesare mai multe analize ale soluţiilor web-GIS folosite în domenii 
precum administraţie locală, utilităţi publice, protecţia mediului şi managementul financiar. Pentru 
dezvoltarea procesului de comunicare dintre locuitori şi companiile municipale s-a folosit conceptul de 
„cetăţean-senzor” în procesul de raportare a problemelor apărute în reţeaua de distribuţie a apei, cu 
posibilitatea de extindere la întreaga infrastructură de utilităţi publice. 
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Abstract. În recent years, reducing material and economic losses, recorded in the entire municipal 
networks management process has become the main focus of public companies in Romania. This paper 
describes the development of web-GIS solutions where urban residents could be involved in decision-
support process of water companies, in order to reduce water losses by collecting information directly 
from citizens. Due to problems complexity that arise in collecting information from citizens and issues 
identified in urban areas, more analysis were required related to web-GIS solutions used in areas such 
as local government, public utilities, environmental protection an financial management. Developing 
the entire communication process between residents and municipal companies has required the use of 
concept „citizen-sensor” in the entire reporting process. Reported problems are related to water 
distribution network with the possibility of covering the entire public utilities infrastructure.  
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1. INTRODUCERE 

Lucrarea reprezintă o sinteză a dezvoltării soluţiilor web-GIS cu ajutorul cărora locuitorii zonelor 
urbane se pot implica în suportul decizional al companiilor de apă în vederea reducerii pierderilor de apă 
prin colectarea de informaţii direct de la cetăţeni. Principala problemă identificată o reprezintă slaba 
dezvoltare a infrastructurii bazelor de date spaţiale, prezente în cadrul companiilor publice şi conectarea 
acestora la soluţii web.  

O modalitate de rezolvare a problemelor rezultate din colectarea de informaţii o reprezintă 
adaptarea şi îmbunătăţirea soluţiilor clasice de interacţiune cu cetăţenii prezente în cadrul companiilor 
publice. Pornind de la caracteristicile factorilor decizionali prezenţi în cadrul companiilor publice şi/sau 
autorităţilor publice locale, soluţia propusă va îmbunătăţi comunicarea cu locuitorii, în paralel cu 
implicarea acestora în procesul decizional. Din seria de componente care influenţează posibilitatea de 
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implementare a soluţiilor web-GIS în cadrul acestor instituţii enumerăm: vechimea instituţiei, valorile 
promovate, procedurile prezente în raport cu beneficiarii direcţi, disponibilitatea de a dobândi noi 
cunoştinţe şi implementa noi soluţii (atât din punct de vedere social dar şi tehnologic), caracteristicile 
şi natura clienţilor, nevoia de promovare, credibilitatea şi vizibilitatea instituţiei. 

Din punct de vedere al implementării noii soluţii la nivelul companiilor publice se pot identifica 
următoarele riscuri: 

 interesul/dezinteresul cetăţenilor; 
 timpul necesar implementării soluţiei; 
 scăderea/creşterea costurilor de implementare; 
 eventuale perturbări în funcţionarea organizaţiei; 
 compromiterea organizaţiei în cazul implementării greşite a soluţiei, din punct de vedere al 

imaginii. 
Aceste riscuri pot fi evitate prin folosirea eficientă a informaţiilor venite de la cetăţeni şi 

adaptarea acestora la specificul instituţiei.  
 

 
 

Fig. 1 – Identificarea direcţiilor de soluţionare a problemelor  
reclamate de către cetăţean. 

În acelaşi timp trebuie să se ţină cont de faptul că principalul beneficiar al reţelelor de apă şi 
canalizare este cetăţeanul, care pe lângă o utilizare regulată a serviciilor doreşte în diferite momente 
soluţionarea anumitor probleme şi/sau îmbunătăţirea anumitor servicii (figura.1).  

 Comunicarea dintre companiile de 
utilităţi publice şi cetăţean se realizează 
pe două căi principale: unidirecţională şi 
bidirecţională. În figura 2 sunt prezentat 
schematic cele două modalităţi simplificate 
de comunicare. Acelaşi tip de comunicare 
poate exista şi între companiile municipale şi 
instituţiile publice. În situaţia unei comuni-
cări unidirecţională compania oferă / impune 
spre atenţia cetăţeanului diferite informaţii 
privitoare la serviciul prestat, la modalităţile 
de facturare, tarife etc. Singura alegere a 
cetăţeanului este de a accepta un acord de 
prestare servicii din partea operatorului sau 
de a îl refuza datorită monopolului comercial 
al unor companii. 

 

 
 

Fig. 2 – Căi principale de comunicare:  
cetăţean – companie municipală. 
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Comunicarea bidirecţională permite şi un feedback din partea cetăţeanului cu privirea la 
modalitatea de plată a serviciilor, întrebări şi propuneri de îmbunătăţire a serviciului, interactivitatea 
oferită de anumite portaluri web ale companiei prin folosirea unor hărţi digitale etc.  

2. APLICAŢII WEB-GIS CONEXE  

Zonele urbane au ca principală caracteristică densitatea funcţiunii locuire, respectiv densitatea 
locuitorilor ce îşi au reşedinţa în zona respectivă, dar şi un set de servicii urbane obligatorii precum 
transportul public sau reţeaua de utilităţi publice. La nivel local între toate serviciile urbane există un 
nivel ridicat de interacţiune datorită faptului că acestea funcţionează într-un spaţiu limitat aşa cum este 
exemplificat în figura 3. Un GIS poate oferi capacitatea de a gestiona şi prezenta într-o manieră logică 
informaţii despre multe aspecte ale aceeaşi zone. Acesta poate afişa în timp real informaţii referitoare 
la reţeaua de distribuţie a apei, de exemplu indicatorii de funcţionare prezentaţi de către operatorul 
municipal împreună cu raportările venite de la cetăţeni.  

 

 
 

Fig. 3 – Ciclul apei „urbane” (adaptare după: McPherson,1973; McPherson et al, 1974)  
şi introducerea conceptului „cetăţean-senzor”). 

 
O problemă identificată este aceea că sistemul actual tratează eventualele probleme din punctul 

de vedere al operatorului. Aceste probleme pot fi cuantificate variabil în funcţie de capacitatea 
tehnologică şi financiară a companiei.  În timpul exploatării reţelei parametrii de proces şi starea 
echipamentelor sunt urmăriţi şi consemnaţi folosind senzori sau diferite aparate de măsură amplasate 
in-situ. Informaţiile, ce exprimă satisfacţia sau nemulţumirea populaţiei referitoare la întregul serviciu 
de distribuţie a apei, sunt colectate într-un procent scăzut iar în unele situaţii lipsesc. Pentru aceasta 
este necesară folosirea conceptului de „cetăţean-senzor” care poate transmite informaţii în timp real 
operatorului folosind platforme web-GIS interactive. 
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Anterior dezvoltării platformei web-GIS a fost necesară analiza aplicaţiilor existente destinate 
zonelor urbane din domeniile infrastructurii urbane, administraţie publică şi financiară, mediu şi transport. 
S-au ales cinci tipuri de aplicaţii deoarece, este importantă diseminarea proiectelor de bună practică din 
domeniul de cercetare, dar şi din domeniile conexe, în paralel cu încurajarea schimbului de „cunoaştere 
locală”. Pentru factorii decizionali reprezentaţi de companiile publice de utilităţi, din punctul de vedere al 
managementului urban, disponibilitatea soluţiilor GIS ca şi instrument are implicaţii majore în furnizarea 
de servicii raportate la informarea cetăţenilor şi implicarea comunităţii în suportul decizional. 

Aplicaţii ESRI – reţea de apă şi canalizare. Template-ul de aplicaţie web-GIS oferit de compania 
ESRI  permite cetăţenilor solicitarea sau reclamarea diferitelor servicii, particularizate pentru fiecare tip 
de companie municipală. Prin introducerea adresei sau prin alegerea locaţiei geografice direct de pe 
hartă, clientul poate completa un formular în care poate raporta necesitatea intervenţiei unei companii 
sau chiar a administraţiei publice locale responsabile de fiecare eveniment în parte. 

Cartografierea cheltuielilor comunităţilor locale – Studiu de caz Recovery.gov. Site-ul 
urmăreşte de aproape trei ani distribuţia spaţială a granturilor încheiate şi a investiţiilor contractate de 
către guvernul SUA prin Decretul de Investiţii şi Recuperare 2009, oferind posibilitatea locuitorilor de 
a vedea transparent modalitatea prin care sunt cheltuiţi banii. Soluţia abordată a fost folosirea hărţilor 
on-line care să poată fi interogate după codul poştal, pentru a identifica unde şi cum sunt cheltuiţi banii 
în proiectele destinate comunităţii locale respective. Folosirea tehnologiei GIS oferă o modalitate 
raţională în concentrarea cantităţilor uriaşe de informaţii şi oferă cetăţenilor soluţia  facilă pentru a 
percepe întregul sistem. Pe hartă sunt incluse rapoarte privind cheltuielile, procentul cheltuit din suma 
alocată, locurile de muncă create, descrierea şi etapa proiectului respectiv. 

Încurajarea implicării cetăţenilor prin aplicaţii mobile The CitySourcedGlendale. Glendale, 
California, este o suburbie de dimensiuni ridicate şi este considerat un oraş pioner în utilizarea celor 
mai noi tehnologii geospaţiale destinate creşterii implicării cetăţenilor, îmbunătăţirea eficientei admi-
nistraţiei publice şi generarea unor soluţii ITC utile zonei urbane. Începând din 2009 s-a implementat 
platforma bazată pe raportările venite de la cetăţeni dezvoltata de partenerul ESRI, CitySourced. Această 
platformă îmbunătăţeşte implicarea publică şi comunicarea mobilă către autoritatea publică. Aplicaţia 
mobilă CitySourced permite rezidenţilor să solicite asistenţă cu ajutorul fotografiilor din teren direct din 
telefon, împreună cu sistemul de poziţionare globală (GPS). Solicitantul poate clasifica problema, 
comenta şi/sau trimite notificarea direct la serverul administraţiei locale. Ulterior cetăţeanul va primi o 
confirmare legată de solicitarea făcută şi în funcţie de gravitatea problemei dacă a fost sau nu rezolvată.  

Feed-back-ul din partea cetăţenilor în cadrul proiectului Montgomeryplanning.org. Proiectul 
a fost dezvoltat de către Departamentul de Planificare din Montgomery cu scopul iniţial de a colecta 
informaţiilor de la cetăţeni privind realizarea şi verificarea documentaţiilor tehnice de urbanism. 
Ulterior, datorită caracteristicilor geografice s-a dorit  identificarea şi delimitarea arealelor protejate în 
vederea monitorizării constante. Nevoia unei monitorizări constante a apărut datorită lipsei comunicării 
dintre instituţiile locale cu proprietarii de terenuri. Suplimentar, populaţia poate efectua raportări 
privind încălcarea prevederilor legale de mediu. Aceste raportări se pot realiza într-un mediu interactiv 
utilizând hărţile spaţiale ce au dezvoltat transparenţa departamentului de planificare. 

Aplicaţie Comisia de Transport Regional (RTC) of Washoe County, Nevada. Aplicaţia 
implementată de Comisia de Transport Regional (RTC) of Washoe County, Nevada şi partenerul ESRI 
CitySourced permite populaţiei să trimită solicitări şi comentarii cu privire la viitorul master plan de 
trafic pietonal şi velo. Toate comentariile şi fotografiile ataşate pot fi vizualizare online şi fac referire 
la sistemul pietonal  sau pistele destinate bicicliştilor (fig. 4). Noul master plan va propune o reţea 
integrată ce cuprinde atât zonele pietonale cât şi pistele de biciclişti conectate la sistemul public de 
transport. Propunerile venite de la cetăţeni îmbunătăţesc punctual proiectarea master plan-ului prin 
luarea în calcul a interesului comunităţii. Feedback-ul venit din partea publicului reprezentat printr-o 
hartă interactivă va ajuta responsabilii de proiect sa identifice unde se găsesc cele mai urgente şi 
problematice zone, şi care în acelaşi timp reflecta cel mai bine dorinţa de dezvoltare a comunităţii. 
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Fig. 4 – Localizarea zonei de studiu, oraşul Buzău. 

3. APLICAŢIA „CETĂŢEAN-SENZOR” BUZĂU  

Pentru că a fost necesar analiza unei zone urbane, cu suficiente informaţii oferite de către 
instituţiile publice unde exista posibilitatea realizării diferitelor analize, s-a ales o suprafaţă de studiu 
de 3.4 km2 din Oraşul Buzău (figura 4). Ca şi concept general baza de date spaţială conţine atât date de 
înaltă densitate, localizate strict în zona urbană din Buzău, precum şi informaţii de tip buffer precum 
drumurile judeţene. Geodatabase-ul şi aplicaţia reprezintă suportul pentru gestiunea informaţiilor venite 
de la cetăţeni, oferind uneltele necesare procesării şi vizualizării întregii zone urbane de studiu. 
Arhitectura propusă în cadrul acestei bazei de date spaţiale suport este compusă din şapte module 
structurate în funcţie de caracteristicile definitorii (tabelul 1). Pentru ca studiul să fie cât mai concludent 
din punct de vedere al viitoare identităţi vizuale realizate de către cetăţeni în platforma web, s-a încercat 
realizarea bazei de date la o acurateţe cât mai ridicată. 

 
Tabelul 1 

Componentele modelului conceptual al bazei de date 

Nr. crt Modul Descriere 
1 Componenta urbană Descrie elementele geometrice ale structurii urbane cum ar fi, 

reţeaua stradală, parcele, construcţii, spaţii verzi etc. 
3 Caracteristicile structurii 

urbane 
Conţine informaţii punctuale, liniare, sau buffer privind 
evenimentele care au loc în zona respectivă. 

4 Reţeaua de apă  Descrie elementele geometrice ale reţelei de apă cum ar fi conducte, 
noduri ale reţelei, cămine, puncte de branşament, hidranţi etc.  

5 Caracteristicile reţelei de 
apă 

Conţine informaţii punctuale, liniare, sau buffer privind funcţionarea 
reţelei de apă. 

6 Solicitările cetăţenilor 
 

Conţine informaţii punctuale şi descriptive privind solicitările venite 
de la cetăţeni. 

7 Intervenţiile operatorului Conţine informaţii punctuale şi descriptive privind intervenţiile 
operatorului. 

8 Documente  Conţine documente cu caracter  public care pot fi oferite 
utilizatorului, de exemplu legi sau planuri cadastrale gratuite. 



 C. Amenajări tehnice 259 
 

Aplicaţia interactivă include o hartă de bază construită pentru studiul pilot şi un formular destinat 
raportării problemelor în teren, direct din locuinţa cetăţeanului. În paralel cu raportarea problemelor 
identificate, cetăţenii pot vizualiza cererile făcute anterior de alţi locuitori ai zonei urbane. Această hartă de 
bază oferă reprezentarea grafică a obiectelor construite, respectiv a elementelor cadastrale şi poate fi 
folosită pentru a localiza reţeaua de apă, reţeaua stradală, structurile şi parcelele în coordonate geografice.  

În procesul de realizare a aplicaţiei web s-a folosit conceptul de cetăţean-senzor datorită faptului 
că unele informaţii oferite de către cetăţeni nu vor avea o descriere tehnică dar vor trebui analizate de 
către operator. Stocarea acestor tipuri de informaţii venite din partea cetăţenilor poate conduce la 
propunerea unor noi soluţii aplecate spre cetăţean, fie că discutăm de o politică publică, fie de 
îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor. Pentru publicarea şi vizualizarea hărţilor în cadrul aplicaţiei 
web s-a folosit software-ul ArcGIS Server 10. Orice cetăţean cu acces la internet ce locuieşte în zona de 
studiu pilot a putut vizualiza cu uşurinţă harta propriului cartier în vederea raportării problemelor din 
teren sau în propunerea de soluţii referitoare la funcţionarea reţelei de distribuţie a apei (figura 4 şi 5).  

 

 
 

Fig. 4 –  Interfaţa web pentru aplicaţia pilot. 
 

 
 

Fig. 5 – Solicitarea venită din partea cetăţenilor 
Buzau_Water_Request. 

 
Prin completarea unei cereri online utilizatorul poate vizualiza propria solicitare dar şi 

intervenţiile din trecut ale operatorului de utilităţi, clasificate în trei categorii  (figura 5). 
 atribuită - solicitarea este atribuită la nivelul operatorului pentru o soluţionare viitoare 

(utilizatorul poate completa ulterior propria solicitare cu alte comentarii sau recomandări); 
 neatribuită -  solicitarea nu este atribuită la nivelul operatorului iar utilizatorul nu va fi 

capabil de a posta noi comentarii până când cererea nu este alocată; 
 soluţionată - solicitarea a fost rezolvată de către operatorul responsabil. 
Formularul de confirmare returnat poate simplifica procedura de comunicare dintre cetăţeni şi 

autorităţile publice. Pe viitor în momentul implementării aplicaţiei în cadrul companiei de apă, toate 
comentariile vor fi trimise direct la serverul deţinut de organismul  responsabilă. Pentru a putea clasifica 
într-un mod cât mai logic formularele pilotate în mediu online  am decis ca tipologiile solicitării să fie 
predefinite în zece categorii, iar descrierea detaliată a evenimentului să rămână sub formă de comentarii: 

 acumularea de apă la nivelul tramei stradale (în urma precipitaţiilor); 
 acumularea de apă la nivelul tramei stradale (în lipsa precipitaţiilor); 
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 acumularea de apă la nivelul proprietăţii (în urma precipitaţiilor); 
 acumularea de apă la nivelul proprietăţii (în lipsa precipitaţiilor); 
 avarii vizuale la hidrantul de incendiu; 
 funcţionarea defectuoasă a unor elemente componente ale reţelei (ex: robineţi); 
 presiune scăzută/lipsa presiunii; 
 turbiditatea apei potabile; 
 mirosul straniu al apei potabile;  
 gustul straniu al apei potabile. 
Pornind de la clasificarea abordărilor din punct de vedere al soluţiilor ce au la baza implicarea 

cetăţenilor în colectarea de informaţii (Newman,G et al, 2011), şi respectiv raportarea problemelor din 
teren de către aceştia aplicaţia pilot din Oraşul Buzău poate fi inclusa în categoriile de tip „colaborativ”, 
„contributiv„ şi „co-realizat” (vizualizarea pe termen lung, raportare, analiza reţele edilitare, rapoarte şi 
feedback în timp real, implicare voluntară) cu posibilităţi de extindere către sectorul public sau privat de 
activităţi. (tabelul 2). 

4. CONCLUZII 

Prin creşterea participării publice în procesul de raportare a problemelor apărute în reţeaua de 
distribuţie a apei va creşte şi interesul comunităţii faţă de activităţile desfăşurate de către companiile 
municipale în cazul în care solicitările se vor rezolva în timp util, la un cost scăzut. În cazul în care 
companiile sau autorităţile publice locale nu dezvoltă soluţii prin care vor reduce transparenţa 
instituţională volumul de informaţii colectate va fi scăzut datorită lipsei de încredere a populaţiei. Noile 
aplicaţii destinate cetăţenilor implementate în cadrul companiilor municipale trebuie să aibă o 
structură şi o interfaţă asemănătoare aplicaţiilor deja folosite de către populaţie indiferent de viteza de 
conectare a acestora la internet. 

Analizând departamentele companiilor municipale din România se pot trage câteva concluzii 
importante. Pentru companiile care deservesc zonele urbane de dimensiuni mici şi medii utilizarea 
tehnologiilor ITC nu reprezintă o prioritate datorită politicii financiare interne şi a monopolului. Pentru 
acest tip de companii este mai importantă extinderea reţelei sau limitarea avariilor. În consecinţă cetăţenii 
nemulţumiţi sunt nevoiţi să-si păstreze actualul furnizor în lipsa altor variante. Pentru companiile care 
deservesc zonele urbane de dimensiuni ridicate unde gradul de mobilitate al cetăţenilor este ridicat iar 
accesul la tehnologiile ITC este în continua dezvoltare departamentele de relaţii cu clienţii au un grad de 
dezvoltare mai ridicat. Din perspectiva departamentului relaţii cu clienţii folosirea tehnologiilor moderne 
este utilizată la minim şi limitată la simple reclamaţii. Timpul de răspuns îndelungat sau incomplet 
conduce la pierderea încrederii cetăţenilor faţă de companie. Completarea unor simple formulare online 
nu conduce automat la dezvoltarea departamentului. Pentru aceasta este nevoie de o deschidere a 
companiilor faţă de clienţi prin utilizarea tehnologiilor ce permit un feedback în timp real.   

Implementarea unui sistem informatic şi a unei baze de date spaţiale asociate împreună cu 
dezvoltarea infrastructurii virtuale destinate diseminării de informaţii va conduce la reînnoirea 
infrastructurii urbane, inclusiv a implicării cetăţenilor în suportul decizional. Rezultatele proiectului se 
dovedesc valoroase pentru o gamă mult mai largă de utilizatori ce folosesc zilnic internetul, posedă o 
cantitate ridicată de informaţii ce au un caracter local şi sunt dispuşi să le comunice companiei 
municipale responsabile. Scopul practic al aplicaţiei realizate este mai mult decât a oferi cetăţenilor 
situaţi în zonă urbană, respectiv companiei municipale de apă, posibilitatea de a interacţiona şi de a 
solicita informaţii în cazul unor avarii apărute. Această soluţie GIS ajută cetăţenii să perceapă mult 
mai bine structura companiei de apă dar şi modul instituţional în care aceasta funcţionează, raportată la 
consumatorii casnici prin îmbunătăţirea comunicării.  



 

 
 
 
 

Tabelul. 2  

Comparaţie platforme web 

Denumire 
 

Caracteristici 

Aplicaţie „cetaţean-
senzor” Request 

Aplicaţie ESRI – 
reţea de apă 

Recovery gov The CitySourced 
California 

Montgomery 
planning 

RTC, Nevada 

Domeniu vizat Infrastructura – reţea 
distribuţie apă potabilă 
Buzau 

Şablon – reţea 
distribuţie apa şi 
canalizare 

Cartografierea 
cheltuielilor 
comunităţilor locale 

Calitatea vieţii 
cetăţenilor 

Protecţia mediului Infrastructura – 
reţea transport 

Solicitări din partea 
cetăţenilor  

da da (in cazul 
implementării) 

da da da da 

Răspuns din partea 
operatorului 

da nu nu nu da da 

Vizualizare 
evenimente 
anterioare 

da da (in cazul 
implementării) 

da 
 

da nu da 

Acces online fix 
si/sau mobil 

web web (in cazul 
implementării) 

web mobil web web 

Categoria aplicaţiei Colaborativ 
Contributiv 
Co-realizat 

De suport 
Contributiv 
Co-realizat 

De suport Colaborativ 
Contributiv 
 

Colaborativ 
 

Colaborativ 
Contributiv 

Funcţionalităţi  Vizualizare 
Raportare 
Reţele edilitare 
Feedback 
Implicare voluntară 
Extindere ulterioară 
Public şi/sau privat 

Vizualizare 
Raportare 
Reţele edilitare 
Feedback 
 

Analiza şi sinteza 
Login/înregistrare 
Integrarea datelor 
Vizualizare geospaţială 

Vizualizare 
Raportare 
Feedback 
Implicare voluntară 
Public 

Vizualizare 
Raportare 
Public şi/sau privat 

Vizualizare 
Raportare 
Feedback 
Implicare voluntara 
Public 
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