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 INFORMAŢII PERSONALE 

 
NICULIU Ileana Andreea  

 
 

  Strada  Maelbeek 63, nr. 1040, Bruxelles, Belgia  

   + 32 460758380 

 andreea.niculiu@ec.europa.eu 

 

 Sex:  feminin / Data naşterii: 26 iunie 1971 / Naţionalitatea: român 

      

 
 
 
 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

 
 
 
 

August 2016 – prezent Consilier - Mecanismul de evaluare Schengen și Strategie în domeniul gestionării frontierelor 
și Schengen 

 Comisia Europeană (DG HOME) 
 Strada 46, Luxembourg, Bruxelles/Belgia 

 Contribuie la dezvoltarea politicilor Direcției Generale și ale Comisiei în domeniul gestionării integrate 
a frontierelor, al cooperării între polițiști de frontieră și vamă, EUROSUR și Mecanismul de evaluare 
Schengen, cadrul financiar multianual 

 Contribuie la definirea obiectivelor și priorităților politice și la planificarea internă și programarea în 
Unitate; 

 Urmărește evoluția politicilor în domeniul gestionării frontierelor și al Schengen; 

 Contribuie la evaluarea/definirea implementării managementului frontierelor externe; 

 Monitorizează și/sau lansează studii comandate de DG HOME sau de alte Direcții Generale; 

 Contribuie la elaborarea şi dezvoltarea legislaţiei în domeniul managementului frontierelor; 

 Contribuie la monitorizarea transpunerii și punerii în aplicare corespunzătoare a legislației privind 
domeniul managementului frontierelor, în special Mecanismul de Evaluare Schengen (participarea și 
gestionarea a 13 misiuni de evaluare). Asigură armonizarea cu diferite mecanisme complementare, 
ca de exemplu evaluarea vulnerabilității; 

 Soluţionează plângeri şi a alte corespondenţe ale cetăţenilor; 

 Participă în mod activ la o mai bună coordonare internă și la cooperarea în interiorul Unității, Direcției 

Generală și între departamentele Comisiei, în domeniul managementului frontierelor; 

 Coordonează activităţile Unităţii cu Cabinetele şi cu alte Direcţii Generale; 

 Pregătește, efectuează și răspunde consulilor inter-servicii cu privire la toate aspectele relevante ale 

lucrărilor Comisiei menționate mai sus, coordonează și monitorizează aceste activități cu Unitățile 

Direcției Generale;  

 Sprijinină reprezentările Comisiei la reuniunile Comitetului Parlamentului European, ale grupurilor de 

lucru ale Consiliului, ale Comitetului regiunilor și ECOSOC; organizează reuniuni cu statele membre 

(ex. Reuniunea la nivel înalt între șefii vămilor și autoritățile naționale de poliție de frontieră); 

 Redactează răspunsuri la întrebările orale şi în scris şi la petiţiile deputaţilor europeni, precum şi la 

investigaţiile Ombudsmanului European 

Afaceri sau sector    Aplicarea legii – managementul frontierei şi migraţiei – Politica strategică 
 

Iunie 2013 – Iulie 2016 Consilier strategic al Directorului executive 
FRONTEX (EU Agency)    

   Piaţa europeană 6, 00-844, Varşovia, Polonia 

 Consiliază și sprijină managementul Frontex în UE și evoluțiile internaționale relevante în domeniul 

politicilor strategice în materie de securitate internă, gestionarea frontierelor (inclusiv pachetul privind 

guvernanța Schengen, cadrul financiar multianual, mandatul viitor, punerea în aplicare al 

managementului integrat al frontierelor la nivelul UE, manualul EUROSUR și noul rol al Frontex în 

cadrul post-Stockholm);  

 Contribuie la elaborarea Planului strategic multianual și a Programului anual de lucru, a documentelor 

pentru Consiliul de direcție; 

 Pregătește și gestionează Procedura de evaluare Frontex în conformitate cu articolul 33 din 
Regulamentul Frontex, modificat – Procedurile de gestionare a calității aplicate;  

 Construiște, consolidează și menține o rețea eficientă de contacte în cadrul organismelor UE și a 
organizațiilor internaționale pentru a explora zonele de cooperare și pentru a asigura schimbul eficient 
de informații; 

mailto:andreea.niculiu@ec.europa.eu


                                                                CURRICULUM VITAE                                               NICULIU Ileana Andreea  
 

Pagina 2 din 6 
 

 Pregătește acordurile de lucru sau de cooperare în conformitate cu cadrul juridic al Frontex; în special 

contribuind la întocmirea documentelor pentru semnarea schimbului de scrisori între Frontex și SEAE 

și revizuirea acordului strategic dintre Frontex și Europol; 

 Pregătește, consiliează, monitorizează sau evaluaează proiectele de cooperare ce imlică Agenția 
Frontex și partenerii externi; 

 Participă la reuniuni externe, conferințe și evenimente de formare.   

 

Afaceri sau sector   Aplicarea legii – managementul frontierei şi migraţiei – Politica strategic 

 

 

 Iunie 2005 – Iulie 2013 Șeful Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale 

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră   
   Strada Răzoare, numărul 5, sector 6, București, România 

 Responsabilitățile în domeniul relațiilor internaționale, precum și cooperarea bilateral și multilaterală a 
Poliției de Frontieră Române: 
 Coordonare și control al activităților de relații internaționale desfășurate de Poliția de frontieră din 

România, în special cu țările vecine ca Ucraina, Moldova, Serbia. Oferire de consultanţă şi 

sprijin privind managementul la nivel înalt în Moldova şi Ucraina, a procesului instituţional de 

edificare şi reformă. 

 Elaborare și negociere a actelor/acordurilor/tratatelor de cooperare încheiate de Poliţia de 

Frontieră Română cu autoritățile poliției de frontieră din alte țări privind chestiunile legate de 

poliția de frontieră, în special cooperarea polițienească și schimbul de informații privind 

criminalitatea transfrontalieră. 

 Coordonare și participare la activitățile de cooperare internațională a poliției dezvoltate de Poliţia 

de Frontieră Română care implică ofițeri de legătura/atașați de afaceri interne si totodata 

reprezentante diplomatice ale tarilor straine desmnați in Romania. 

 Coordonarea participării ofiţerilor de Poliţie de Frontieră Române, în misiunile de menţinere a 

păcii din Bosnia, Kosovo, Haiti, Rafah.  

 Organizare a evenimentelor cu participare internationala: seminarii, conferinte, workshop-urilor 

etc. 

 Gestionarea participarii Poliţiei de frontieră române la activitatea organizatiilor internationale ca 

EUBAM, OIM, OSCE, Europol.  

 Coordonarea cooperării internaționale dezvoltate de Poliţia de Frontieră Română în zona Mării 

Negre. 

 Furnizarea de rapoarte cuprinzătoare şi alte instrumente de management la nivelul superior de 

conducere al Poliţiei de Frontieră Române şi Ministerului Administraţiei şi Internelor din 

România, privind abordarea europeană a managementului frontierelor şi combaterea 

criminalităţii transfrontaliere. 

 Managementul echipei la nivel înalt conform standardelor de calitate naţionale şi europene. 

 Punerea în aplicare a procedurilor de management al calității și a gestionării performanțelor la 

nivelul Serviciului. 

 

 Trainer pentru afaceri europene şi probleme legate de Schengen-CEPOL trainer, TAIEX trainer. 

 Asigurarea de conferințe internaționale privind gestionarea integrată a frontierelor, afaceri europene și 
Schengen (Germania, Bulgaria, Turcia, Finlanda, Norvegia, Polonia, Belarus). 
 

 Aspecte ale afacerilor Europene: 
 Pregătirea şi gestionarea procesului de evaluare a României pentru aderarea la UE şi spaţiul 

Schengen. 

 Sprijinirea şi desfăşurarea activităţilor legate de planul de lucru multianual şi anual al Poliţiei de 

Frontieră Române inclusiv necesităţile organizaţionale, reforma reducerii costurilor, factorii de 

risc, gestionarea resurselor umane și formarea profesională. 

 Coordonarea activităţii RBP în cadrul grupurilor de lucru organizate de Comisia Europeană, în 

special în proiectul EUROSUR, revizuirea principalei legislaţii europene cum ar fi Codul 

Frontierelor Schengen, Regulamentul Frontex, abordarea conceptului ’’frontiere inteligente’’. 

 Coordonarea şi elaborarea poziţiei Poliţiei de Frontieră Române în dosarele Afacerilor 

Europene. 

 Managerierea de programe pentru implementarea EUROSUR. 

 

 Aderarea la Schengen: 
 Redactarea si prezentarea activitatii generale a Poliţiei de Frontieră Române, biroului de 

imigrare din Romania si autoritatii vamale nationale pentru toate tipurile de misiuni de evaluare a 
cooperarii politiei, a frontierelor aeriene, maritime și terestre. 

 Redactarea documentelor de suport general pentru misiunile de evaluare si asigurarea instruirii 
in legislatia UE si cele mai bune practici pentru personalul Poliţiei de Frontieră Române. 

 

 Calificare evaluator Schengen – evaluator Schengen în misiunea EvalCom pentru ţările baltice.  
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 Membru supleant în Consiliul de administrație al Frontex timp de 7 ani. 

 Furnizare de consultanţă pentru evaluarea externă a Agenţiei şi să condcerea procesului de evaluare 
externă a Biroului operaţional Frontex din Pireu. 

 Instituirea şi coordonarea Punctului Naţional de Contact Frontex şi coordonarea tuturor activităţilor 
care implică Poliţia de Frontieră Română în Frontex ca: 
 gestionarea operaţiunilor comune – delegarea ofiţerilor de poliţie de frontieră şi a 

echipamentelor tehnice şi găzduirea operaţiunilor commune, 

 gestionarea resurselor cumulate în cadrul Echipei europene de polițiști de frontieră – 194 de 

membri selectaţi, recrutați, instruiți corespunzător şi delegați,  

 punerea în aplicare a programelor specializate de formare profesională concepute la nivel 

european pentru polițiștii de frontier ca Curriculum comun de bază, 

 instruirea specializată în screening şi debriefing. 

 Membru supleant al Consiliului de administrație al Frontex – elaborarea contribuției țării la procesul de 
planificare multianuală, a ghidului anual de planificare și strategie în managementul frontierelor al 
frontierelor externe UE, în conformitate cu abordarea Agenției. 

 
Afaceri sau sector   Aplicarea legii - securitate internă - securitate internă-gestionarea frontierei şi a migraţiei - Relaţii 
Internaţionale – Politica strategică 
 
 

Aprilie 1999 – Iunie 2005 Ofițer Specialist și șeful Unităţii de implementare a proiectului 

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române   
   Strada Mihai Vodă, numărul 6, sector 5, București, România 

 Responsabilitățile în domeniul relațiilor internaționale, precum și cooperarea bilaterală și multilaterală 
a Poliției Naționale Române:   
 Contribuie la elaborarea documentelor de cooperare/acorduri/tratate care trebuie încheiate cu 

autorităţile poliţieneşti din alte ţări cu privire la chestiuni legate de poliţie, în special cooperarea 

poliţienească şi schimbul de informaţii privind crima organizată.  

 Contribuie la activitățile de cooperare internațională ale poliției, dezvoltate de Poliția națională cu 

ofițeri de legătură/atașați de afaceri interne și, de asemenea, reprezentanțe diplomatice ale 

țărilor străine, desemnați în România. 

 Coordonează participarea ofițerilor de poliție români în misiunile de menținere a păcii din 

Bosnia, Kosovo. 

 Organizează evenimente cu participare internationala: seminarii, conferinte, ateliere etc.  

 Traducere si interpretează, folosind abilitati lingvistice, in special limba engleza, spaniola, 

franceza, portugheza. 

 

 Integrarea Europeană și programe PHARE: 
 Instituirea unităţii de implementare a proiectului în cadrul poliţiei naţionale conform standardelor 

şi legislaţiei UE. 

 Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor cum ar fi: PHARE, MATRA și 

AGIS de la primul proiect privind chestiunile legate de poliție, precum reforma poliției, 

demilitarizare și descentralizare, crima organizată, dezvoltarea strategiei pentru resurse umane 

și planificarea multi-anuala in training.  

 Formarea personalului de poliție în domeniul integrării europene și al programelor europene. 

 

 Coordonarea procesului de aderare la UE în domeniul poliției ca: 
 Aportul Poliţiei Naţionale pentru documentele de pre-accesare şi aderare, după urmează:  

 Documentul de poziţie nr. 1 în urma căruia s-au renunţat la vize pentru cetăţenii români 

care călătoresc în UE (care primesc aprecieri scrise personale de la Ministrul de Interne), 

 Documentele de poziţie nr. 2 şi 3, privind finalizarea negocierilor pentru aderarea 

României la UE. 

 Organizarea şi participarea la toate misiunile de evaluare efectuate de experţii străini pentru 

pregătirea aderării României la UE (misiuni de revizuire de la utilizator la utilizator, misiuni de 

evaluare). 

 Elaborarea fișelor de armonizare pentru examinarea legislativă a legislației române în domeniul 

poliției. 

 

 Coordonarea şi participarea la grupul de lucru pentru proiectarea Strategiei de modernizare a Poliţiei 
Române, pentru perioada de pre-aderare. 

 Coordonarea grupului de lucru pentru elaborarea cadrului legislativ şi a Planului instituţional de 
demilitarizarea a structurilor poliţieneşti, realizat în proiectul PHARE, desfăşurat cu Spania şi Regatul 
Unit. 

Afaceri sau sector   Aplicarea legii - Poliţie - Politica strategică - Relaţii Internaţionale 
 
 

Noiembrie 1996 – Aprilie 1999 Ofițer Specialist  

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române   
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   Strada Mihai Vodă, numărul 6, sector 5, București, România 

 Redactor al ziarului "955-City Police" şi ofiţer pentru prevenirea criminalităţii.  

 Campanii de conştientizare publică, în domeniul prevenirii criminalităţii şi ordinii publice. 

 Comunicate de presă și comunicatele care prezintă activitatea Poliției naționale române. 

 Redactor pentru jurnalul de poliție în domeniul poliției modern. 

 Publicarea articolelor referitoare la poliţie, emiterea de studii organizaţionale în probleme de ordin 
public. 

 Desfăşurarea activităţilor de prevenire în conferinţe, studii de caz şi exerciţii pentru ofiţerii de poliţie, 
reprezentanţii ai societăţii civile şi copiilor. 

Afaceri sau sector   Aplicarea legii - Poliţie - Politica strategică - Relaţii Internaţionale 
 
 

Mai 1996 – Noiembrie 1999 Ofițer de poliţie operaţional 

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române   
   Strada Mihai Vodă, numărul 6, sector 5, București, România 

 Activităţi în domeniul ordinii publice, investigaţiilor şi poliţiei judiciare. 

 Culegere de informaţii pentru investigaţiile poliţiei. 

 Efectuare de investigaţii preliminare şi întocmirea dosarelor penale.  
Afaceri sau sector   Aplicarea legii - Poliţie - Ordine Publică 
 
 

1995 – 1996  Agent de poliţie 

                 Baricada Media Trust 
 

 Activităţi în domeniul relaţiilor internaţionale şi cooperării internaţionale. 

 Organizare de seminarii, workshop-uri, vizite de studiu şi grupuri de lucru. 

 Redactarea rapoartelor în domeniul relaţiilor internaţionale. 

 Oferirea de interpretare în limba engleză, spaniolă şi franceză. 
Afaceri sau sector  Presă. PR şi comunicaţii 
 

 

1991 – 1995  Jurnalist de investigaţii 

                 Ziarele "Meridian" şi  "Evenimentul";  Agenţia de presa "Eveniment ";  Revista "Baricada " 
 

 Documentarea investigaţiilor de presă. 

 Analiza surselor de presă şi a informaţiilor. 

 Coordonarea investigaţiilor de teren. 

 Redactarea şi editarea articolelor de presă. 
Afaceri sau sector  Presă. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
04.10.2010 - 08.10.2010     Calificare special       Certificat de specializare 

 

Comisia Europeană, Consiliul European și Frontex 
 

Instruire specifică pentru evaluatorii Schengen – acquis-ul Schengen, procedurile, problemele de 
implementare, organizarea şi efectuarea misiunilor, redactarea rapoartelor de evaluare. 
 

Ianuarie 2010 – Iunie 2010     Diplomă post-universitară     Studii avansate de specializare  

(post-universitare) 

Ministerul Apărării Naţionale – Colegiul Naţional de Apărare 
 

Managementul Sistemului de Securitate Nationala care cuprinde toate problemele transversale – training 
pentru oficiali de nivel inalt pentru Managementul Sistemului de Securitate Natională 
 

2006 – 2007     Diplomă post-universitară     Studii avansate de specializare  

(post-universitare) 

Centrul pentru studii post-universitare în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 

Managementul organizational, managementul riscului, managementul în problemele poliţei, 
managementul specializat al leaderilor de politie, situaţii de criză 
 

2004 – 2005     Diplomă post-universitară     Studii avansate de specializare  

 
Academia de Studii Economice-Bucureşti 

 

Managementul ciclului de proiect, programarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea procesului, 
elaborarea programului si a fișelor proiectului, termeni de referinte, evaluarea nevoilor, analiza contextuala 
a proiectului, definirea indicatorilor de monitorizare, managementul crizei proiectului, analiza riscului, 
controlul şi coordonarea proiectelor, managementul echipelor, managementul finanţării. 
 

2004 – 2005     Diplomă post-universitară     Studii avansate de specializare  

 
Centrul de studii Euro-Atlantice, Universitatea Bucureşti 
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Legislaţie europeană, Procesul de integrare europeană, Uniunea Europeană – istorie şi instituţii, Evaluarea 
legislaţiei naţionale care face obiectul acquis-ului european, Armonizarea instituţională, Managementul 
financiar în mediul European. 
 

2003      Diplomă universitară      Specializare  

 

Şcoala de poliţie din Irlanda  
 

Managemanetul poliţiei pentru ofiţerii de rang înalt, Sistemul de poliţie în UE, tipuri diferite de management 
al unităţilor de poliţie, managementul în aplicarea legii, sisteme de investigaţie penală în UE.   
 

2003      Certificat       Specializare  

 

Ministerul Integrării Europene – România, PHARE RO 0006.16-09/2003 
 
Pregătirea formatorilor Cursului de aptitudini de formare, asigurând instruirea ofiţerilor de poliţie, instruirea 
în domeniul poliţiei, instruirea în chestiuni legate de UE, inclusiv acquis-ul Schengen avansat. 
 

2001 – 2002     Diplomă universitară  avansată     Studii avansate de specializare  

 

Academia de poliţie ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ 
 
Geopolitică, drept internaţional în probleme de poliţie, teorii ale relaţiilor internaţionale, drept penal în 
context internaţional, legislaţie de cooperare poliţienească. 
 

2002      Certificat       Specializare  

 

Ministerul Integrării Europene – România, PHARE RO 0006.16-09/2002 
 
Instruirea în domeniul drepturilor omului la nivelul UE. 
 

1995      Certificat       Specializare  

 

Departamentul de Administrare a Justiţiei - Colegiul de Arte şi Ştiinţe Universitatea din Louisville, Statele 
Unite ale Americii 

 

Managementul poliţiei si Formarea Relatiilor minoritare.  
 

1993      Diplomă de absolvire      Specializare  

 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţa comunicării - Indiana University, Statele Unite ale Americii 
 

Culegere de informaţii, redactare, raportare, evaluare, tehnici de presă şi teoria presei, managementul 
inteligenţei în mass-media, aspecte juridice legate de jurnalism, tipuri de jurnalism.   
 

1990-1995   Licenţiă în jurnalism şi Ştiinţele comunicării     Licenţiă  
      

Universitatea Ateneu - Bucureşti până la 1991, urmată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării 
din cadrul Universităţii Bucureşti, până la 1995 
 

 Gestionarea instituţiilor mass-media. 

 Comunicare media şi audio-video. 

 Jurnalism specializat. 

 Comunicare şi campanii PR.  

 Ştiinţe ale comunicării.  

 Relaţii internaţionale şi geopolitică.  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE   

 

    Limba maternă  română 

                                                    Nivele: A1/A2: utilizator de bază, B1/B2: utilizator independent, C1/C2 utilizator expert  - Reţeaua de referinţă comună pentru limbi 

Limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE  VORBIRE SCRIERE  

Ascultare Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

Spaniolă B2 C1 B2 B2 B2 

Franceză  B1 B2 A2 A2 A2 

Germană A2 A2 A2 A2 A2 

Portugheză                A1                               B1                             A1                             A1                              A1 
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    Ghid de auto-evaluare a competenţelor digitale 
 

            Permis de conducere   Categoria B 

 
 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

 

 
 

Aptitudini de comunicare ▪ Capacitatea de a se adapta la mediul multicultural, respectul diversităţii, flexibilitatea, discreţia ; 

▪ Abilităţi excelente de comunicare ; 

▪ Abilităţi excelente  de comunicare inter-personală; capacitate de a face faţă unei varietăţi largi de situaţii, chiar şi în 
condiţii de stres-tensiune ; 
 

 
Aptitudini organizatorice/manageriale 

 
▪ Abilităţi de conducere şi management ale echipei dobândite prin conducerea şi coordonarea Serviciului Relaţii 

Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Poliţiei de Frontieră române (peste 30 de persoane). 

▪ Managementul organizaţional, managementul performanţelor, capacităţi de lucru în echipă, capacităţi în 
construirea şi dezvoltarea echipelor de succes ; 

▪ Dezvoltarea organizaţională a abilităţilor de formare, coaching(antrenorat) şi mentorat ; 
 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

 

▪ Planificarea strategică dovedită, organizarea, coordonarea şi aptitudinile de rezolvare a problemelor (poziţia de 

management). 

▪ Cercetarea organizaţională şi diagnosticul, conştientizarea organizaţională, managementul programelor. 

▪ Managementul conflictelor, reţeaua socială (managerierea şi consilierea poziţiilor deţinute). 

▪ Diplomaţie şi cunoştinţe avansate de relaţii internaţionale în special în procesul de negociere, gândire analitică şi 

aptitudini de judecată (poziţiile de bază deţinute în relaţiile internaţionale). 

▪ Comandă excelentă a proceselor de control al calităţii ( responsabil pentru controlul calității ca șef de unitate). 

 

Competență digitală AUTO-EVALUARE    

Procesarea informaţiei Comunicare Creare conţinut Siguranţă Rezolvarea 
problemelor 

Utilizator independent   Utilizator experimentat Utilizator de bază   Utilizator de bază   Utilizator de bază   

                             Publicaţii  

 

 

 

 

- Publicarea studiilor de cercetare în cadrul Revistei Poliţiei de frontieră ’’FRONTIERA’’ şi buletinul informativ al 

Ministerului Administraţiei şi Internelor privind situaţia geopolitică a Mării Negre, Managementul crizelor, Procesul 

de integrare, Aspecte privind relaţiile internaţionale, Conștiința Frontex. 
 

-  Vulnerabilitatile, riscurile si amenintarile posibile la adresa ordinii publice si a ordinii constitutionale, Provocarile 

secolului XXI, Buletin de Informare si Documentare, Nr. 2(97)2010, ISSN 2065-9318.  

-  Buletinul OIM – a publicat un studiu cuprinzător privind procesul de reformă pentru autorităţile de aplicare a legii. 

- Geopolitica Marii Negre. Magistrale energetice ale Marii Negre. Terminale petroliere in Marea Neagra. Oleoducte 

in Caucaz si Marea Caspica. Marea Neagra – Context georgrafic perturbator, Actualitatea Euroatlantica, Buletin 

de Informare si Documentare, Nr.3(98)2010, ISSN 2065-9318. 

- Geopolitica Marii Negre, Management, sociologie, psihologie, Buletin de Informare si Documentare, Nr. 

4(93)2009, ISSN 2065-9318. 

 


