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Capitolul l - Dispoziții generale 

   

ART. 1 

Prezentul Regulament stabilește modul de constituire, organizare, funcționare, componența, atribuțiile 

specifice, dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bod - CLSU Bod, fiind elaborat în conformitate 

cu prevederile următoarelor acte normative, ce stau şi la baza constituirii și funcționării Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență: 

• HG nr. 1491 din 9 septembrie 2004, publicată in Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și 

dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență cu includerea modificărilor și 

completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 557 din 3 august 2016; 

• OUG nr. 21 din 15 aprilie 2004 actualizată, publicată în Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu LG 15 din 28 februarie 

2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 7 martie 2005; 

• Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2007, privind 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;  

• Hotărârea de Guvern nr. 1490/2004, privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru 

Situații de Urgență; 

• LG nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecția civilă, publicată in Monitorul Oficial nr. 554 din 22 

iulie 2008, modificată și completată prin LG nr. 212 din 24 mai 2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 

457 din 26 mai 2006; 

• LG nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;  

• Ordinul nr. 1184 din 6 februarie 2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 161 din 21 februarie 2006, 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de 

urgență;  

Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă sunt organisme şi structuri abilitate în 

managementul situaţiilor de urgenţă, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenţă 

şi fac parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem 

Naţional. 

 

În sensul legislaţiei menţionate, prin ,,situaţie de urgenţă" se înţelege un eveniment excepţional cu caracter 

nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 

materiale şi culturale importante, iar pentru stabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri 

şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 

 

ART. 2 

(1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: 

a) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitet Naţional; 

b) comitetele pentru situaţii de urgenţă, constituite la ministere şi la alte instituţii publice centrale, denumite 

în continuare comitete ministeriale; 

c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Municipiului 

Bucureşti; 

d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare comitete judeţene; 

e) comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (CLSU), la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, municipiilor, 

oraşelor şi al comunelor, denumite în continuare comitete locale. 
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(2) Centrele operative pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare centre operative, sunt: 

a) centre operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice centrale; 

b) centre operative cu activitate temporară (COAT) la celelalte ministere şi instituţii publice centrale cu atribuţii 

de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi la sectoarele municipiului Bucureşti, în municipii, 

oraşe şi comune. 

 

ART. 3 

Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică comitetelor şi centrelor operative prevăzute la art. 2, cu 

excepţia Comitetului Naţional. 

 

ART. 4 

(1) CLSU Bod este un organism interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă. 

(2) CLSU Bod se constituie prin dispoziţie a primarului, cu avizul prefectului. 

 

ART. 5 

(1) COAT Bod este o structură tehnico-administrativă înfiinţată în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe 

durata stării de alertă, în cazul situaţiilor de urgenţă, sau la ordinul Centrul Operațional Județean (COJ) 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean ”Țara Bârsei” Brașov (ISUJ Brașov), precum şi pe timpul 

unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. 

(2) Centrul prevăzut la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale ale comunei Bod. 

(3) Centrele operative cu activitate temporară asigură şi organizează secretariatele tehnice ale comitetelor 

pentru situaţii de urgenţă, constituite de autorităţile publice locale prevăzute la alin. (2). 

   

ART. 6 

Centrele operative permanente şi temporare se constituie prin ordin al ministrului/conducătorului instituţiei 

publice centrale sau prin dispoziţie a primarului, după caz. 

 

ART. 7 

La stabilirea structurii organizatorice, a atribuţiilor, modului de funcţionare şi a dotării componentelor 

Sistemului Naţional prevăzute la art. 2 se aplică principiile managementului situaţiilor de urgenţă prevăzute 

de lege. 

 

Capitolul II - Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora 

 

ART. 8 

(1) CLSU Bod are în componenţă un preşedinte, un vicepreşedinte și membri. 

(2) Preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă este primarul comunei Bod. 

(3) Vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă este viceprimarul comunei Bod. 

(4) Membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă sunt: secretarul comunei, reprezentanți ai consiliului 

local precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru 

locale. 

(5) Componenta CLSU Bod si componenta COAT Bod a fost stabilita prin Dispoziția nr. 35 din 28.01.2021. 

 

ART. 9 

(1) CLSU Bod se întrunește semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui. 
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(2) Şedinţele CLSU Bod se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. 

(3) Hotărârile CLSU Bod se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia 

punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului. 

(4) CLSU Bod îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice 

permanente. 

   

ART. 10 

Persoanele din componenţa CLSU Bod au următoarele obligaţii principale: 

a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; 

semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, 

împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; îl informează operativ pe preşedintele CJSU 

Brașov; 

b) vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca 

membru al comitetului; 

c) membrii: participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe 

conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, 

hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; menţin 

permanent legătura cu centrele operative corespondente; 

 

Capitolul III - Atribuţii 

 

ART. 11 

(1) Comitetele locale îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004. 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Bod (CLSU Bod) are următoarele atribuţii principale: 

a) informează centrul operaţional judeţean – CSJU Brasov prin Centrul Operațional al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență Județean ”Țara Bârsei” Brașov la tel.: 112, 0268/428888, fax: 0268/543537, privind stările 

potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţării acestora; 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi 

acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 

c) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaţiei de urgenţă; 

d) informează CSJU Brasov şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 

e) declară, cu acordul prefectului județului Brașov, starea de alertă pe teritoriul Comunei Bod; 

f) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare 

gestionării situațiilor de urgență; 

g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 

 

ART. 12 

Centrele operative cu activitate temporară, în timpul funcţionării, îndeplinesc atribuţiile stabilite potrivit art. 

27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004. 

 

Centrul Operativ cu Activitate Temporară Bod (COAT Bod), are următoarele atribuţii principale: 

a) centralizează și transmit operativ la CJSU Brașov prin Centrul Operațional al Inspectoratului Județean pentru 

Situații de Urgență ”Țara Bârsei” Brașov la tel.: 112, 0268428888, fax: 0268543537, date și informații privind 
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apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență în zona de competență  administrativ 

teritorială și învecinată; 

b) monitorizează situațiile de urgență produse pe raza localității și informează, prin COJ, CJSU Brașov despre 

evoluția acestora; 

c) urmărește aplicarea prezentului regulament și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de 

riscuri; 

d) asigură transmiterea operativă a hotărârilor și dispozițiilor de intervenție forțelor și mijloacelor proprii sau 

celor sosite în sprijin sau întărire; 

e) asigură menținerea legăturilor de comunicații cu COJ al CJSU Brașov și cu celelalte COAT implicate în 

gestionarea situațiilor de urgență; 

f) stabilește și centralizează necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor 

de urgență și face propuneri sau înaintează solicitări COJ pentru asigurarea acestora; 

g) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență; 

h) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege şi 

prezentul regulament-cadru menţionat la art. 14. 

 

Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre operative, se 

gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 

respective. 

 

ART. 13 

În gestionarea situațiilor de urgență sau a celor potențial generatoare Comitetul Local pentru Situații de 

Urgență Bod (CLSU Bod) îndeplinește atribuții specifice în perioada premergătoare unei situații de urgență, 

în timpul producerii unei situații de urgență, în perioada de intervenție, refacere și reabilitare. 

 

În perioada premergătoare unei situații de urgență: 

a) organizează aplicarea legislației privind managementul situațiilor de urgență, cu respectarea limitelor de 

autoritate și a principiului autonomiei agenților economici, instituțiilor și  organelor locale ale administrației 

de stat; 

b) asigură și urmărește, la nivelul Comunei Bod, respectarea de către persoanele fizice și juridice a legislației 

în domeniu; 

c) inițiază, elaborează și fundamentează activități și programe de prevenire și protecție a populației și bunurilor 

materiale, pe baza hotărârilor CJSU Brașov în vederea alocării de la buget a fondurilor necesare si urmărește 

utilizarea acestor fonduri; 

d) coordonează pregătirea populației, privind prevenirea, protecția și intervenția în caz de situații de urgență, 

pe localitate, instituții și agenți economici; 

e) asigură, la nivel local, planificarea și desfășurarea exercițiilor de simulare privind gestionarea situațiilor de 

urgență; 

f) propune necesarul de resurse materiale, umane și financiare pentru acțiuni de prevenire, intervenții și 

refacere în situații de urgență; 

g) propune Consiliului Local nivelul fondului de rezervă bugetară, prevăzut la partea de cheltuieli a bugetului 

local, pentru finanțarea acțiunilor de intervenție, recuperare și reabilitare după producerea situațiilor de 

urgență; 

h) analizează, periodic, modul de îndeplinire a acțiunilor de prevenire prevăzute în planurile proprii, măsurile 

privind pregătirea populației și a factorilor cu răspunderi și atribuții în caz de situații de urgență; 
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i) analizează și validează măsurile aprobate de președinte între ședințe sau, le corectează ori modifică, după 

caz; 

j) stabilește fluxurile informaționale, sistemul de comunicații și de înștiințare - alarmare pentru alarmarea 

populației, conducerea activităților de intervenție, recuperare și reabilitare si propune alocarea de către 

Consiliul Local Bod a resurselor financiare necesare realizării, menținerii și dezvoltării acestor sisteme; 

k) stabilește sistemul de raportare pe linia situațiilor de urgență la nivel local, dacă CJSU Brașov nu prevede 

altfel. 

 

În timpul producerii unei situații de urgență: 

a) aplică măsurile operative urgente de protecție și intervenție stabilite pentru tipul de risc respectiv, cu 

respectarea nivelurilor de intervenție prevăzute în documentele de intervenție; 

b) informează CJSU Brașov prin Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean 

”Țara Bârsei” Brașov la tel.: 112, 0268428888, fax: 0268543537, despre situația produsă, măsurile întreprinse și 

nevoile de sprijin; 

c) dispune înștiințarea și alarmarea autorităților, instituțiilor publice, agenților economici și populației ce pot fi 

afectate; 

d) integrează și coordonează, prin COAT, acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor distructive din zona de 

competență; 

e) coordonează realizarea funcțiilor de sprijin de către serviciile publice deconcentrate responsabile; 

f) stabilește măsuri de urgență pentru asigurarea funcțiilor vitale necesare desfășurării activității socio- 

economice, în zona afectată; 

g) organizează primirea și întrebuințarea în intervenție a forțelor și mijloacelor de intervenție sosite din 

localitățile vecine, județene, naționale sau din străinătate; 

h) organizează primirea și distribuirea ajutoarelor sosite din țară și străinătate; hotărăște și avizează ajutoarele 

materiale și bănești date de stat pentru populație; 

i) hotărăște asupra funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, școlare precum și a unităților de 

producție de primă necesitate pentru populația din zona de dezastru; 

 

În perioada de intervenție, refacere și reabilitare: 

a) asigură planificarea misiunilor și resurselor până la terminarea acțiunilor de intervenție; 

b) desemnează grupul pentru planificarea și conducerea acțiunilor de refacere și reabilitare a zonei afectate; 

c) desemnează echipe de specialiști pentru inventarierea, expertizarea și evaluarea efectelor și pagubelor 

produse și le asigură mijloacele necesare desfășurării activităților; 

d) analizează, în ședințe extraordinare, cauzele producerii situațiilor de urgență, modul de acțiune a comitetului 

local, a forțelor și mijloacelor de intervenție, concluziile care s-au tras, lecțiile de învățat și stabilește măsuri de 

îmbunătățire a activităților de prevenire și limitare a efectelor situațiilor de urgență, de reducere a gradului de 

vulnerabilitate a comunităților față de riscul generator de situații de urgență; 

e) planifică și asigură desfășurarea activităților legate de condițiile de viață ale sinistraților; 

f) coordonează și verifică aplicarea măsurilor sanitare, sanitar-veterinare și de impunere a legii; 

g) stabilește și sprijină activitățile de repartizare și utilizare a ajutoarelor materiale și bănești acordate de stat, 

de organizații naționale și internaționale; organizează distribuirea acestora; 

h) avizează documentațiile privind acordarea fondurilor necesare pentru refacerea lucrărilor de infrastructură; 

i) reactualizează planurile de protecție și intervenție specifice. 

 

Centrul Operativ cu Activitate Temporară Bod (COAT Bod) asigură secretariatul tehnic permanent ale CLSU 

Bod şi îndeplinește următoarele atribuţii specifice: 
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a) asigură convocarea CLSU Bod şi transmiterea ordinii de zi; 

b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele CLSU Bod şi le prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor 

comitete; 

c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 

d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă 

spre aprobare; 

e) difuzează la componentele CJSU Brașov şi la autorităţile interesate, documentele emise de comitetele 

respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie; 

f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate; 

g) întocmesc proiecte de comunicate de presă; 

h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor CLSU Bod; 

i) gestionează documentele CLSU Bod; 

j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul COJ; 

k) întocmește planul de alarmă și asigură alarmarea CLSU Bod la producerea situațiilor de urgență; 

l) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii centrelor operaţionale sau de 

şefii centrelor operative permanente respective. 

 

ART. 14 

Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă deţinute de centrele operative se gestionează 

astfel: 

a) la cele cu activitate permanentă, de către personalul propriu; 

b) la cele cu activitate temporară, de către secretarul general al comunei Bod. 

 

ART. 15 

Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul centrelor operative este învestit cu exerciţiul autorităţii 

publice. 

 

ART. 16 

Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operative se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea. 

 

ART. 17 

Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetele pentru situaţii de urgenţă pot iniţia şi elabora 

programe locale, zonale sau naţionale, care se aprobă de organele abilitate. 

 

Capitoul IV - Dotarea 

 

ART. 18 

(1) Lucrările CLSU Bod se desfăşoară în sala de sedinta a Consiliului Local sau in spaţii special amenajate prin 

grija autorităţilor administraţiei publice locale ale Comunei Bod. 

(2) Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de comunicaţii, echipament de 

comunicaţii speciale şi de cooperare, informatică şi birotică, corespunzător componenţei comitetului respectiv 

şi atribuţiilor acestuia. 

(3) Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin. (2), exceptând echipamentul de 

comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu COJ şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de 

prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  9 | 10 

 

(4) CLSU Bod asigură spaţii destinate conferinţelor şi comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod 

curent pentru astfel de activităţi de către autorităţile şi instituţiile în cauză. 

 

ART. 19 

(1) Lista cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii CLSU Bod respectiv COAT Bod pentru 

situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru. 

(2) Dotările pentru spaţiile de lucru ale CLSU Bod şi pentru mass-media se asigură de către Primaria comunei 

Bod; 

(3) Dotările pentru COAT Bod se asigură de către Primaria comunei Bod; 

(4) Costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi suportate de către Primaria comunei Bod în condiţiile 

alin. (2) şi (3). 

 

ART. 20 

Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor necesare în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură 

din bugetelul local alocate anual cu această destinaţie. 

 

Capitolul V - Dispoziții finale 

 

ART. 21 

Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament-cadru. 

 

ART. 22 

Prezentul regulament se va aduce la cunoștința membrilor CLSU prin grija Compartimentului Situații de 

Urgență al Primăriei Comunei Bod. 

   

Abrevieri: 

CJSU Brașov - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov   

CLSU       - Comitetul Local Pentru Situații de Urgență 

COAT       - Centrul Operativ cu Activitate Temporară 

COJ          - Centrul Operațional al ISUJ Brașov 

 ISUJ Brașov  - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean ”Țara Bârsei” Brașov  

 

Întocmit,  

Inspector de specialitate - Situații de Urgență  

Flavius-George GORGAN  
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Anexa 1 la regulamentul-cadru 

 

LISTA 

cu dotările principale pentru 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență  

și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară 

 

 
Comitetul Local pentru Situații de Urgență(CLSU): 

 

1. Mobilier : birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu; 

2. Mijloace de comunicații si informatice; 

3. Aparatura de multiplicat documente; 

4. Hărți și planuri topografice și cadastrale; 

5. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranța pentru continuarea lucrului; 

6. Mijloace individuale de protecție, iluminat, de prim ajutor și de apărare împotriva incendiilor; 

7. Planuri și programe specifice; 

8. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare; 

9. Echipamente de comunicații speciale și de cooperare. 

 

Centrul Operativ cu Activitate Temporară(CLSU): 

1. Mobilier: birouri, scaune, fișet, masă de consiliu; 

2. Aparate radio 

3. Mijloace de comunicații: telefoane fixe, telefoane mobile, fax, modem internet, receptor pe unde scurte; 

4. Mijloace informatice: stații de lucru, software; 

5. Harți ale județului; 

6. Planuri cadastrale; 

7. Planul de situație a localității și construcțiilor, cuprinzând rețelele și instalațiile cu apă, gaze, energie electrică 

și canalizare; 

8. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului; 

9. Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i.; 

10. Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice; 

11. Planuri și programe specifice; 

12. Bază de date privind situațiile de urgență; 

13. Aparatura de multiplicat documente; 

14. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare. 

 

 

Întocmit,  

Inspector de specialitate - Situații de Urgență  

Flavius-George GORGAN  

 


