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ve – activitate

Sistem intelige
ministă de prelu
nerii unui for
grafierea nivel
ementării apli

YMMPQI a ut
e pentru valida
zarea transferu
ient-server un
(robustețe, in

acle GlassFish

YMMPQI 

versiunea ac
e și de configu

anagement of 
ul (modulul de
 de la echipam
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