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EVALUAREA
activităţii desfăşurate de 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ,
în anul 2018

INTRODUCERE

Activitatea Comitetului  Judeţean pentru Situaţii  de Urgenţă Neamţ în
anul 2018 a avut la bază prevederile:

 O.U.G.  nr.  21/2004  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.  15/2005,  cu modificările  şi
completările ulterioare,

 O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă,

 H.G.R. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi  componenţa
Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de  Urgenţă,

 H.G.R.  nr.  1491/2004  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
structura  organizatorică,  atribuţiile,  funcţionarea,  dotarea   comitetelor   şi
centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,

 H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc şi
 Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Neamţ pentru anul 2018.
Activitatea  a  vizat  armonizarea  acţiunilor  de  prevenire  şi  creşterea

capacităţii  de reacţie în situaţii  de urgenţă a tuturor structurilor din cadrul
sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Comitetul  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Neamţ  a  monitorizat
evoluţia  situaţiei  operative  din  judeţ,  analizând  operativ  toate  datele  şi
informaţiile furnizate de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi
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instituţiile cu responsabilităţi pe tipuri de risc, precum şi de către cetăţeni,
asigurând, după caz, măsurile specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor
de  urgenţă  complexe,  în  scopul  protecţiei  populaţiei,  reducerii  pierderilor
materiale şi revenirii la starea de normalitate.

CAPITOLUL I
MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare
şi extraordinare

În  anul  2018,  activitatea  Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de
Urgenţă  Neamţ  s-a  desfăşurat  în  conformitate  cu  „Planul  de  activităţi”,
aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 28.03.2018.

Membrii  Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  au  fost
convocaţi în 33 de şedinţe, astfel:

 1 şedinţă ordinară, conform ,,Planului de activităţi”, fiind aprobate 2
hotărâri;

 20  şedinţe extraordinare, ca urmare a manifestării  unor situaţii  de
urgenţă, fiind aprobate 26 hotărâri;

 4 şedinţe  extraordinare,  ca  urmare  a  manifestării  unor  situaţii  de
urgenţă, fără a fi emise hotărâri;

 2  şedinţe festive, din care 1 şedinţă privind prezentarea Raportului
de  evaluare  a  activităţii  desfăşurate,  în  anul  2017,  de  către  Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ şi 1 şedinţă privind sărbătorirea
„Zilei Pompierilor din România”, fără a fi emise hotărâri;

 6  videoconferinţe  organizate  de  către  Comitetul  Naţional  pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă, care au avut pe ordinea de zi stabilirea măsurilor
concrete  pentru prevenirea şi  limitarea efectelor  unor situaţii  de urgenţă
prognozate.

2.  Măsuri  dispuse  în  baza  ordinelor  şi  dispoziţiilor  CNSSU,
conducerii MAI, rezultate în urma participării la videoconferinţe ş.a.

Cu  scop  preventiv,  Comitetul  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă
Neamţ a stabilit acţiuni şi măsuri pentru:

 prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a
celor care locuiesc în spaţii neîncălzite;

 verificarea stocurilor de materiale chimice şi antiderapante, utilajelor,
echipamentelor  şi  mijloacelor  specifice  pentru  prevenirea  şi  combaterea
poleiului, precum şi pentru deszăpezirea drumurilor;

 pregătirea  spaţiului  în  care  să-şi  desfăşoare  activitatea
Comandamentul  operaţional  judeţean  pentru  gestionarea  situaţiilor  de
urgenţă specifice perioadei de iarnă;
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 retransmiterea către comitetele locale pentru situaţii  de urgenţă a
informărilor, avertizărilor şi atenţionărilor meteorologice şi/sau hidrologice;

 în  cazul  avertizărilor,  au  fost  transmise  comitetelor  locale  măsuri
pentru prevenirea şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă prognozate;

 verificarea instituirii serviciului de permanenţă la sediile primăriilor.
Comitetul  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Neamţ  şi  comitetele

locale pentru situaţii de urgenţă s-au întrunit în şedinţe extraordinare, ori de
câte ori a fost nevoie, în vederea analizării situaţiilor de urgenţă prognozate
sau produse şi adoptării  de măsuri  pentru prevenirea şi limitarea efectelor
acestora.

CAPITOLUL II
MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Au fost monitorizate şi  gestionate toate cele  632 situaţii  de urgenţă
complexe produse în anul 2018, în creştere cu 277% faţă de anul anterior
când s-au produs 228 situaţii de urgenţă complexe, astfel: 540 ca urmare a
declanşării riscurilor naturale (330 fenomene hidrometeorologice periculoase,
199 incendii de vegetaţie, 11 alunecări de teren), 89 ca urmare a declanşării
riscurilor  tehnologice  (1  poluare  de  apă,  87  muniţii  neexplodate  şi
nedezactivate  rămase  din  timpul  conflictelor  militare,  1  prăbuşire  de
construcţii) şi 3 ca urmare a declanşării riscurilor biologice (3 focare de boală
la animale).

1. Acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv:
 toate cele 380 informări/atenţionări/avertizări hidrometeorologice au

fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea
înştiinţării,  avertizării  şi  alarmării  populaţiei  din  zonele  de  risc,  precum şi
pentru reducerea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

 localităţile  situate  în  aval  de  acumulările  hidroenergetice  au  fost
avertizate cu privire la deversările efectuate de S.C. Hidroelectrica S.A.;

 a fost aprobat Planul de măsuri  în vederea prevenirii  şi  gestionării
operative a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece;

 a fost aprobat Planul de măsuri  în vederea prevenirii  şi  gestionării
operative a situaţiilor de urgenţă în contextul Avertizării meteorologice COD
PORTOCALIU  nr.  15  din  25.02.2018  emisă  de  Administraţia  Naţională  de
Meteorologie;

 s-a aprobat Programul pentru salubrizarea localităţilor, cursurilor de
apă realizarea şi  întreţinerea şanţurilor  şi  rigolelor  din localităţile  judeţului
Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari  şi au fost
constituite  comisii  mixte,  alcătuite  din  reprezentanţi  ai  Comisariatului
Judeţean Neamţ al Gărzii  Naţionale de Mediu, Sistemului de Gospodărire a
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Apelor Neamţ şi ai ISU Neamţ, care s-au deplasat în teren pentru verificarea
modului  în care au fost salubrizate cursurile  de apă şi  au fost realizate şi
întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor;

 prin Hotărârile CJSU nr. 10 din 16.06.2018, nr. 11 din 27.06.2018, nr.
12  din  28.06.2018  şi  nr.  14  din  01.07.2018  au  fost  aprobate  o  serie  de
Planuri de măsuri în vederea reducerii efectelor fenomenelor meteorologice şi
hidrologice periculoase prognozate pentru intervalele: 16.06.2018, ora 21:00
– 18.06.2018, ora 12:00, 27.06.2018, ora 13:00 – 28.06.2018, ora 24:00 şi
perioada 01 – 02.07.2018;

 a  fost  aprobat  Planul  de  măsuri  pentru  prevenirea  răspândirii,
monitorizarea şi  combaterea pestei  porcine africane,  pe teritoriul  judeţului
Neamţ;

 a  fost  adoptat  şi  Programul  de  măsuri  pentru  diminuarea
potenţialelor efecte negative ale fenomenului de zăpor pe râul BISTRIŢA;

 au fost centralizate datele referitoare la tehnica specifică şi stocurile
pentru combaterea poleiului şi deszăpezire;

 au fost actualizate, pentru iarna 2018-2019, bazele de date privind
persoanele vulnerabile (gravide, dializaţi); 

 a  fost  întocmită  situaţia  privind  spaţiile  în  care  se  poate  asigura
cazarea  persoanelor  surprinse  în  trafic  sau  afectate  de  fenomenele
meteorologice periculoase specifice iernii;

 au  fost  desfăşurate  10  exerciţii  de  înştiinţare-alarmare  la  nivelul
judeţului  cu toate comitetele locale pentru situaţii  de urgenţă şi  operatorii
care deţin sirene de alarmare.

2. Acţiuni operative:
 în cazul riscului  crescut de manifestare a situaţiilor de urgenţă de

amploare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ s-a întrunit în
şedinţe extraordinare, adoptând măsuri pentru limitarea efectelor acestora; 

 preşedintele  Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  şi
membrii grupurilor de suport tehnic s-au deplasat în teritoriu în vederea luării
măsurilor operative pentru limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;

 pentru  perioada  avertizărilor  hidrologice  cod  roşu,  prin  Hotărârea
CJSU nr. 13 din 30.06.2018, au fost aprobate Măsurile necesare punerii în
siguranţă a cetăţenilor din satele Buşmei şi Stejaru, comuna Farcaşa, precum
şi  Lista şi  cantităţile de produse,  solicitate de la Administraţia  Naţională a
Rezervelor  de  Stat  şi  Probleme  Speciale,  în  vederea  sprijinirii  cetăţenilor
afectaţi;

 au fost stabilite acţiunile de protecţia mediului – ecologizarea Lacului
de acumulare „Izvorul Muntelui”;

 a fost coordonată salvarea persoanelor şi a animalelor surprinse de
viituri;
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 au fost evacuate persoanele a căror viaţa a fost pusă în pericol de
inundaţiile din perioada iunie - iulie;

 s-a  intervenit  cu  forţe  şi  mijloace  pentru  evacuarea  apei  din
gospodăriile populaţiei;  

 a fost asigurată asistenţa medicală de urgenţă;
 au fost localizate şi lichidate incendiile;
 au  fost  identificate  şi,  după  caz,  transportate  în  spaţiile  special

amenajate,  persoanele  fără  adăpost,  pentru  prevenirea  deceselor  prin
hipotermie, în conformitate cu prevederile procedurii specifice;

 a  fost  monitorizată  viabilitatea  drumurilor  în  perioada  manifestării
fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece;

 personal  specializat  din  cadrul  S.G.A.  Neamţ,  I.S.U.  Neamţ  şi  din
cadrul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Borca, Farcaşa şi Poiana
Teiului a monitorizat în permanenţă evoluţia fenomenului de zăpor pe cursul
râului Bistriţa;

 s-au pus în aplicare planurile operative de intervenţie.

3. Acţiuni şi măsuri post – eveniment:
 au fost coordonate acţiunile de îndepărtare a aluviunilor din case şi

curţi, grădini, precum şi de decolmatare a şanţurilor, rigolelor de scurgere a
apei şi a fântânilor;

 autorităţile locale au fost sprijinite prin alocarea de forţe şi mijloace
pentru executarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurii afectate; 

 prefectul judeţului a numit comisii mixte care s-au deplasat în zonele
afectate pentru inventarierea şi evaluarea pagubelor;

 s-au alocat ajutoare financiare în sumă de 905.000 lei acelor familii
(167) ale căror gospodării au fost afectate de inundaţii;

 au  fost  coordonate  activităţile  de  remediere  a  defecţiunilor  în
alimentarea cu energie electrică a localităţilor afectate; 

 prin  Hotărârea  CJSU nr.  2  din  29.01.2018,  s-au  aprobat  măsurile
pentru gestionarea operativă a situaţiei de urgenţă generată de prăbuşirea
balustradei de protecţie a părţii pietonale, aferentă podului situat pe DN 15,
din comuna Pîngăraţi;

 prin  Hotărârea  CJSU  nr.  6  din  10.04.2018,  s-au  luat  măsuri  în
vederea asigurării siguranţei în exploatare pentru sediile posturilor de poliţie
din comunele Grinţieş, Farcaşa şi Dămuc, urmate de întocmirea unei Note de
fundamentare  şi  promovarea  unui  Proiect  de  Hotărâre  de  Guvern  pentru
alocarea  din  Fondul  de  Intervenţie  la  dispoziţia  Guvernului  a  sumelor
necesare reabilitării construcţiilor respective;

 s-au întocmit 4 Note de fundamentare şi  Proiecte de Hotărâre de
Guvern pentru alocarea de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii afectate
de  fenomenele  hidrometeorologice  periculoase  în  luna  martie  şi  perioada
iunie – august 2018, concretizate în:
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- H.G.R. nr. 514 din 12 iulie 2018, privind alocarea unei sume din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de  stat  pe  anul  2018,  pentru  unităţi  administrativ  –  teritoriale
afectate de calamităţile naturale, judeţului Neamţ fiindu-i alocată
suma de 6.304 mii lei;

- prin  H.G.R.  nr.  563  din  24  iulie  2018,  pentru  unele  unităţi
administrativ – teritoriale din judeţul Neamţ, a fost alocată suma
totală de 9.539 mii lei.

 prin Hotărârea CJSU nr. 8 din 11.05.2018 şi Hotărârea CJSU nr. 20
din 26.07.2018, ca urmare a alunecării de teren din satul Ruginoasa, comuna
Hangu, s-au aprobat măsurile pentru monitorizarea şi punerea în siguranţă a
locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură afectate; 

 s-au întocmit 5 Note de fundamentare şi  Proiecte de Hotărâre de
Guvern  pentru  aprobarea  obiectivelor  cu  rol  de  protecţie  împotriva
inundaţiilor,  pentru   care  s-a  solicitat  sprijin  financiar  de  la  Guvernul
României,  în  urma  Hotărârilor  CJSU  nr.  15  din  04.07.2018  şi  nr.  28  din
13.11.2018, concretizate în:

- H.G.R. nr. 516 din 12 iulie 2018, prin care s-a aprobat alocarea
sumei  de  57.159  mii lei  din  Fondul  de  Intervenţie  pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul
Neamţ”;

- H.G.R. nr. 582 din 2 august 2018, privind suplimentarea bugetului
Ministerului  Apelor  şi  Pădurilor  din  Fondul  de  Intervenţie  la
dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor
lucrări  de  investiţii  de  prevenire  şi  înlăturare  a  efectelor
calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie – iulie
2018, cu suma de 4.879 mii lei.

 în urma producerii alunecărilor de teren din satele Stejaru şi Buşmei,
comuna  Farcaşa  şi  din  satele  Rugineşti,  comuna  Hangu,  şi  Petru  Vodă,
comuna  Poiana  Teiului,  prin  Hotărârea  CJSU  nr.  21  din  26.07.2018  şi
Hotărârea CJSU nr. 23 din 06.08.2018, au fost aprobate Programele pentru
punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea
zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural;

 prin Hotărârea CJSU nr. 25 din 11.09.2018 a fost aprobat Programul
de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren şi refacerea DN 15 Km 245
+ 200 – 286 + 250, Poiana Teiului – Bicaz;

 prin Hotărârea CJSU nr. 26 din 13.11.2018, a fost aprobat Programul
pentru  punerea în  siguranţă  a  locuinţelor  şi  obiectivelor  de  infrastructură,
refacerea  zonelor  afectate  şi  monitorizarea  factorilor  de  risc  natural,  ca
urmare a alunecărilor de teren din satul Stejaru, comuna Farcaşa, satul Petru
Vodă, comuna Poiana Teiului, satul Trifeşti, comuna Trifeşti, satul Giurgeni,
comuna Valea Ursului, satul Filioara, comuna Agapia, satele Pârâul Cârjei şi
Pârâul Pantei, comuna Borca şi oraşul Bicaz;
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 având  în  vedere  amploarea  alunecărilor  de  teren,  mai  sus
menţionate,  Preşedintele  Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă
Neamţ a transmis către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
o  solicitare  cu  privire  la  analiza  posibilităţii  constituirii  unei  comisii
interministeriale,  formată  din  specialişti  în  domeniu,  care  să  evalueze
iminenţa ameninţării, aşa cum este ea definită de OUG nr. 21/2004 privind
sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă şi să ne propună
soluţii pentru gestionarea acestora.

CAPITOLUL III
PARTICIPAREA  MEMBRILOR  CJSU  LA  EXERCIŢII  ŞI  ALTE  
ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE 

În anul 2018, s-au planificat şi desfăşurat următoarele exerciţii:
 „Miercurea alarmelor”;
 Activitatea  ISU  Neamţ,  în  cooperare  cu  alte  componente  ale

Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, la producerea
unui incendiu la un centru comercial şi aplicarea Planului Roşu de Intervenţie
al judeţului Neamţ;

 Activitatea  ISU  Neamţ,  în  cooperare  cu  alte  componente  ale
Sistemului  Judeţean  de  Management  al  Situaţiilor  de  Urgenţă,  pentru
intervenţia  în  cazul  producerii  unei  explozii  la  o  unitate  de  producţie  şi
aplicarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ;

 Activitatea  ISU  Neamţ,  în  cooperare  cu  alte  componente  ale
Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, la producerea
unui  incendiu  la  o mânăstire,  cu extindere  la  fondul  forestier  şi  aplicarea
Planului Roşu de Intervenţie;

 Activitatea  ISU  Neamţ,  în  cooperare  cu  alte  componente  ale
Sistemului  Judeţean  de  Management  al  Situaţiilor  de  Urgenţă,  pentru
intervenţia în cazul producerii unui accident chimic şi aplicarea Planului Roşu
de Intervenţie al judeţului Neamţ.

În conformitate cu  Ordinul  prefectului  nr.  30 din 16.02.2018 pentru
aprobarea  planificării  pregătirii  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  a
personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, servicii
descentralizate şi deconcentrate în anul 2018, la Centrul Zonal de Pregătire
de Protecţie Civilă Bacău, au fost planificate  64 de persoane cu funcţii de
conducere  şi  atribuţii  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  din  administraţia
publică locală, participarea fiind de 94%.

La  cursurile  de  formare  organizate  de  către  Centrul  Naţional  de
Perfecţionare  a  Pregătirii  pentru  Managementul  Situaţiilor  de  Urgenţă  –
Ciolpani, a fost planificat şi a participat Prefectul judeţului Neamţ.
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CAPITOLUL IV
DISFUNCŢIONALITĂŢI  ŞI  GREUTĂŢI  ÎNTÂMPINATE

La nivelul  judeţului  Neamţ,  situaţiile  de urgenţă apărute  pe  parcursul
anului  2018  au  fost  gestionate  printr-o  bună  colaborare,  comunicare  şi
aplicare  a  hotărârilor  Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă
premergător, în timpul manifestării situaţiilor de urgenţă, cât şi în perioada
post-eveniment.

Cu toate acestea, încă se manifestă unele greutăţi (care se constituie în
puncte slabe), determinate de:

 insuficienţa  resurselor  umane,  materiale  şi  financiare  destinate
acţiunilor preventive şi de răspuns în situaţii de urgenţă de la nivel local şi
judeţean;

 neimplicarea tuturor membrilor comitetelor locale pentru situaţii  de
urgenţă în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse;

 neîntocmirea  documentelor  specifice  de  către  comitetele  locale
pentru situaţii de urgenţă sau transmiterea cu întârziere a acestora.

CAPITOLUL V
PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII

Pentru  realizarea  unei capacităţi  de  răspuns credibile, Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ are în vedere următoarele:

 creşterea  gradului  de  implicare  a  grupurilor  de  suport  tehnic  în
prevenirea situaţiilor de urgenţă specifice şi planificarea acţiunilor de răspuns
în cazul producerii acestora;

 pregătirea membrilor comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
şi  a  comitetelor  locale  pentru  situaţii  de  urgenţă  la  Centrul  Naţional  de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani
şi la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău;

 implicarea primarilor în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale
pentru  situaţii  de  urgenţă  în  prevenirea  şi  gestionarea  tipurilor  de  risc
generatoare de situaţii de urgenţă la nivel local;

 creşterea  nivelului  pregătirii  profesionale  a  personalului  serviciilor
voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă  şi  specializarea  acestora  pentru
intervenţii pe tipuri de riscuri.

Pentru creşterea eficienţei în funcţionare a Sistemului de management
al  situaţiilor  de  urgenţă  la  nivel  judeţean,  avem  în  vedere  actualizarea
regulamentului  de organizare şi  funcţionare a Comitetului  judeţean pentru
situaţii de urgenţă.

Pagina 8 din 9



CAPITOLUL VI
CONCLUZII

Pe parcursul anului 2018, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Neamţ şi-a concentrat  eforturile  pe managementul eficient al  situaţiilor  de
urgenţă complexe produse pe teritoriul judeţului, inclusiv pentru înlăturarea
efectelor şi revenirii la normalitate a activităţilor economico-sociale.

Primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii
de urgenţă, au răspuns, în general, corect la solicitările comitetului judeţean
şi au coordonat eficient şi cu responsabilitate acţiunile de limitare şi înlăturare
a efectelor situaţiilor de urgenţă.

Rezultatele din 2018 ale activităţii Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Neamţ relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce îi
revin, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.

Mulţumesc, cu această ocazie,  membrilor comitetului  şi  grupurilor de
suport tehnic pentru activitatea desfăşurată în anul 2018.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,

PREFECT,

Daniela SOROCEANU

Pagina 9 din 9


	
	EVALUAREA

