
                    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     

      DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

                                                    
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

ORDINUL 
 INSPECTORULUI GENERAL 

Nr. 202 /IG din 13.01.2016 

 

pentru aprobarea 

Precizărilor privind organizarea concursurilor profesionale  

ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
 

În conformitate cu prevederile art.11, lit. (p) şi art. 14, alin. (3) din Hotărârea 

Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite 

următorul: 

 

ORDIN: 

 

     ART. 1 

    Se aprobă Precizările privind organizarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în Anexa care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

 

     ART. 2 

    Inspecţia de prevenire va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentului 

ordin. 

 

    ART. 3 

     Inspectoratele judeţene/Bucureşti-Ilfov pentru situaţii de urgenţă, răspund de 

aplicarea prevederilor prezentului ordin. 

 

    ART. 4 

     Cu data prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului Inspectorului General 

nr.152/IG din 18.02.2015. 

INSPECTOR GENERAL  

     Colonel 

          Rog a aproba 

                   dr. Nicolae CORNEA            ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL   

                                                                    Colonel  

                                                                               ing. Eugen VISAN 



ANEXĂ 

 

 

PRECIZĂRI 

privind organizarea concursurilor profesionale 

ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1(1) Concursurile profesionale se organizează anual şi comportă trei etape: etapa 

judeţeană, etapa interjudeţeană şi etapa naţională. 

 (2) La etapa judeţeană participă obligatoriu toate serviciile voluntare/private pentru 

situaţii de urgenţă. 

 (3) La etapele interjudeţeană şi naţională, participă echipele care au câştigat locul I în 

etapa anterioară. 

 (4) La etapa naţională a concursurilor profesionale pot participa şi servicii voluntare 

şi private pentru situaţii de urgenţă din străinătate. 

 (5) În condiţiile în care serviciul voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă  nu 

respectă prevederea de la alin.(2), inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/ 

Bucureşti-Ilfov în a cărui zonă de competenţă acesta activează, adoptă măsurile legale ce se 

impun. 

(6) La încheierea etapei judeţene, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă  raportează, 

la Inspecţia de Prevenire a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, situaţia 

participării, conform modelului din anexa nr.1. 

   

Art.2(1) Desfăşurarea etapei naţionale a concursurilor profesionale poate fi sprijinită 

material şi financiar de maxim trei sponsori principali, cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Sponsorii principali ai competiţiei vor fi stabiliţi de către Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă în urma solicitării scrise adresată de către aceştia, în funcţie de 

valoarea totală a materialelor şi premiilor ce urmează a fi acordate. 

(3) Calitatea de sponsor principal conferă celui în cauză dreptul de a participa cu un 

lot reprezentativ direct la etapa naţională a concursurilor profesionale. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CONCURSURILOR 

 

Art.3 Concursurile se organizează distinct pentru serviciile voluntare şi pentru 

serviciile private pentru situaţii de urgenţă în următoarele etape şi perioade calendaristice: 

ETAPA I – JUDEŢEANĂ/BUCUREŞTI-ILFOV  - în perioada 01 – 15.06; 

ETAPA a II-a – INTERJUDEŢEANĂ    - în perioada 01 – 15.07; 

ETAPA a III-a – NAŢIONALĂ              - în perioada 01 – 15.08. 

 

Art.4 (1) La etapa judeţeană/Bucureşti-Ilfov participă serviciile voluntare şi private 

din zona de competenţă a inspectoratului, concursurile putându-se desfăşura în aceleaşi zile 

sau separat.  

(2) Programul şi locul de desfăşurare se stabilesc de către inspectoratele judeţene/ 

Bucureşti-Ilfov şi se comunică serviciilor participante. 

 (3) Premergător etapei judeţene, se pot desfăşura etape de zonă (raion de intervenţie), 

în situaţia în care numărul serviciilor voluntare şi private este mare sau zona de competenţă 

a inspectoratului judeţean permite desfăşurarea pe raioane de intervenţie a structurilor 



profesioniste, a căror organizare se stabileşte de către inspectorul şef şi se comunică 

serviciilor participante.  

(4) În condiţiile prevăzute la alin. (3), la etapa judeţeană participă câştigătoarele 

locului I la etapele de zonă.  

 

Art.5 (1) Etapa interjudeţeană se desfăşoară pe şase grupări de judeţe, conform anexei 

nr.2, judeţul organizator stabilindu-se prin rotaţie, în ordinea înscrierii în anexă. 

(2) Programul şi locul de desfăşurare se stabilesc de către inspectoratul organizator şi 

se comunică inspectoratelor judeţene/Bucureşti-Ilfov din gruparea respectivă. 

 

Art.6 (1) Etapa naţională se organizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă în judeţul/Bucureşti-Ilfov, stabilit conform anexei nr. 3. 

(2) Etapa naţională se poate organiza, cu acordul Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă şi fără a influenţa planificarea, în alt judeţ decât cel stabilit, la solicitarea 

scrisă, motivată, a unui inspectorat judeţean, până la data de 30.11. 

(3) La etapa naţională participă serviciile clasate pe primul loc în etapa 

interjudeţeană, serviciile câştigătoare ale etapei naţionale din anul precedent, serviciile 

câştigătoare ale etapei judeţene din judeţul organizator şi serviciul/serviciile 

sponsorului/sponsorilor principal/principali. 

 

Art.7 (1) Pentru participarea la concurs, loturile serviciilor voluntare şi private pot 

avea în componenţă: un şef de lot, un antrenor, un maseur şi 10 concurenţi. 

(2) Concurenţii trebuie să aibă calitatea de angajat sau voluntar în serviciul pentru 

care concurează. 

(3) Se interzice ca dintre cei 10 concurenţi să facă parte personal care are calitatea de 

angajat în cadrul structurilor profesioniste. 

(4) Un concurent poate participa ca reprezentant al unui singur serviciu pentru situaţii 

de urgenţă, voluntar sau privat. 

 

Art.8 Documentele necesare pentru validarea loturilor participante la concurs sunt 

următoarele : 

a) tabel nominal cu componenţa lotului, conform modelului din anexa nr.4; 

b) copie după dispoziţia, decizia sau hotărârea de constituire a serviciului, la care să 

fie anexată organigrama cu încadrarea pe funcţii a personalului; 

c) buletinul de identitate (cartea de identitate) pentru concurenţii de la serviciile 

voluntare, respectiv legitimaţiile de serviciu, vizate la zi pentru cei încadraţi în serviciile 

private. 

Art.9 (1) Şedinţa tehnică se organizează în ziua premergătoare desfăşurării probelor 

de concurs. 

(2) La etapa judeţeană, şedinţa tehnică poate fi organizată în prima zi a desfăşurării 

concursului. 

 

Art.10 La darea startului, comanda prevestitoare „Atenţie !” corespunde steguleţului 

ridicat, iar comanda „Start !” steguleţului coborât, moment la care concurentul porneşte 

alergarea. 

 

Art.11 Este permisă asigurarea aparatelor de concurs amplasate pe pistă de către 

coechipieri fără a oferi ajutor concurentului pe timpul desfăşurării probei. 

 

Art.12 La proba „Ştafeta 4 x 100 m” arbitrul de la tavă va verifica şi următoarele: 

 a) utilizarea recipientelor cu combustibil repartizate conform tragerii la sorţi; 

b) stingătorul să fie cu siguranţa pusă şi sigiliul intact înaintea începerii probei; 



 c) aprinderea amestecului să se facă din centrul tăvii după ce acesta a fost omogenizat 

prin trei rotaţii complete cu ajutorul dispozitivului special conceput. 

   

CAPITOLUL III 

JURIZAREA CONCURSURILOR 

 

Art.13 Pentru buna organizare şi desfăşurare a fiecărei etape a concursurilor, se 

stabileşte juriul de concurs, din care fac parte: 

a) pentru etapa judeţeană/Bucureşti-Ilfov – 3 membri, 2 stabiliţi de către inspectorii 

şefi ai inspectoratelor judeţene/Bucureşti-Ilfov din rândul cadrelor unităţii, din care unul 

având calitatea de preşedinte şi un reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale; 

b) pentru etapa interjudeţeană – 5 membri, 3 stabiliţi de către inspectorii şefi ai 

inspectoratelor judeţene/Bucureşti-Ilfov organizatoare, din rândul cadrelor unităţii, unul 

având calitatea de preşedinte şi doi reprezentanţi ai administraţiei publice locale; 

c) pentru etapa naţională – 5 membri, din care 3 de la Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, unul având calitatea de preşedinte şi doi reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale. 

  

Art.14 (1) La fiecare etapă, juriul de concurs numeşte o brigadă de arbitrii, astfel : 

a) un arbitru principal; 

b) 2 arbitrii cronometrori pentru fiecare pistă de concurs; 

c) 2-4 arbitrii penalizatori pentru fiecare pistă de concurs. 

(2) Din brigăzile de arbitrii fac parte reprezentanţi ai inspectoratelor 

judeţene/Bucureşti-Ilfov buni cunoscători ai regulamentului şi probelor de concurs.  

(3) Pentru etapele interjudeţeană şi naţională arbitrii vor fi numiţi de către 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din inspectoratele judeţene/mun. Bucureşti, 

altele decât cele care au loturi participante în concurs. 

 

Art.15 (1) În vederea bunei desfăşurări a probelor de concurs organizatorul constituie 

Serviciul de ordine. 

(2) Serviciul de ordine are următoarele atribuţii:  

a) asigură ordinea pe pistele (terenurile) de concurs şi de antrenament; 

b) marchează pistele de alergare şi montează aparatele de concurs; 

c) sprijină arbitrul principal în verificarea terenului de concurs, aparatelor, 

obstacolelor şi utilajelor cu care se concurează; 

d) asigură ordinea pe terenul de concurs, neadmiţând prezenţa altor persoane, cu 

excepţia arbitrilor şi a concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei; 

e) sprijină arbitrii de la tavă la proba „Ştafeta 4 x 100 m”; 

f) eliberează pistele de concurs după fiecare probă şi asigură sursa de alimentare cu 

apă la proba „Dispozitivul de intervenţie”; 

g) alte atribuţii stabilite de comitetul de organizare al concursurilor. 

 

Art.16(1) Pentru recunoaşterea cu uşurinţă de către participanţi a responsabililor cu 

atribuţii în cadrul concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă, se vor purta ecusoane/banderole, după cum urmează: 

 a) preşedintele juriului, ecuson/banderolă alb(ă) cu trei dungi roşii; 

 b) membrii juriului, ecuson/banderolă alb(ă) cu două dungi roşii; 

 c) arbitrii principali, ecuson/banderolă roşu/roşie cu două dungi galbene; 

 d) arbitrii, cronometrori şi penalizatori ecuson/banderolă roşu/roşie; 

 e) serviciul de ordine, ecuson/banderolă galben(ă). 

 (2) Forma ecusoanelor/banderolelor este prezentată în anexa nr.5. 

 



Art.17(1) Dacă proba se cronometrează electronic se respectă următoarele: 

a) Pentru start se utilizează un pistol de start. 

b) La proba „Pista cu obstacole pe 100 m” şi „Ştafeta 4 x 100 m” pe fiecare pistă se 

montează un senzor la înălţimea de 1,25 m. 

c) La proba „Dispozitivul de intervenţie”, cronometrarea se face doar manual.   

(2) Pe lângă cronometrarea electronică, se face şi o cronometrare manuală pe fiecare 

pistă.  

(3) Dacă cronometrarea electronică se defectează pe timpul concursului, atunci pentru 

echipele care au concurat se iau în calcul valorile înregistrate prin cronometrarea manuală. 

 

Art.18(1) Arbitrul principal completează, pe timpul desfăşurării probelor, foile de 

evaluare ale loturilor pe baza constatărilor proprii şi a informaţiilor furnizate de arbitrii 

penalizatori şi cronometrori. 

(2) Validarea probei „Dispozitivul de intervenţie” se face cu ţeava aşezată pe pământ 

şi asigurată cu piciorul.  

(3) Nevalidarea unei probe se marchează cu „X” pe foaia de evaluare la rubrica 

aferentă celui care a constatat abaterea de la regulament. 

 

Art.19(1) Clasamentul general se stabileşte în raport de locurile pe care loturile 

participante s-au clasat la cele trei probe pe baza timpului total care însumează timpii obţinuţi 

în concurs, exprimaţi în secunde şi zecimi de secunde. 

(2) Juriul anunţă după terminarea fiecărei probe locurile pe care s-au clasat loturile, iar 

la festivitatea de premiere, clasamentul general. 

 

CAPITOLUL IV 

ACORDAREA DISTINCŢIILOR ŞI  PREMIILOR 

 

Art.20 Pentru fiecare etapă, la finalul concursului, loturilor şi concurenţilor li se 

acordă distincţii şi premii în obiecte şi/sau bani, astfel: 

(1) la etapa judeţeană/mun. Bucureşti, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 

judeţene/Bucureşti-Ilfov, autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile profesionale şi 

persoane fizice şi juridice acordă: cupe, medalii, diplome, plachete, fanioane, premii în 

obiecte şi/sau bani serviciilor şi concurenţilor care s-au distins la probele de concurs; 

(2) la etapa interjudeţeană : 

a)  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă acordă diplome serviciilor şi 

membrilor acestora, în funcţie de rezultatele obţinute; 

b) inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, autorităţile 

administraţiei publice locale, asociaţiile profesionale şi persoane fizice şi juridice acordă: 

cupe, medalii, diplome, plachete, fanioane, premii în obiecte şi/sau bani serviciilor şi 

concurenţilor care s-au distins la probele de concurs; 

(3) la etapa naţională :  

a)Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă acordă: cupele transmisibile, 

cupele pentru locurile I – III în clasamentul general şi diplome; 

b)inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, autorităţile 

administraţiei publice locale, asociaţiile profesionale şi persoane fizice şi juridice acordă: 

cupe, medalii, diplome, plachete, fanioane, premii în obiecte şi/sau bani serviciilor şi 

concurenţilor care s-au distins la probele de concurs; 

(4) O copie fidelă a cupei transmisibile poate fi acordată unui serviciu voluntar sau 

privat, în ediţia următoare, în cadrul festivităţii de premiere, dacă serviciul respectiv ocupă trei 

ani consecutiv locul I în clasamentul general la etapa naţională şi asigură confecţionarea, pe 

cheltuială proprie, a copiei cupei transmisibile, inscripţionată cu ediţiile câştigate de acesta. 

  



Art.21(1) Pentru atitudine sportivă faţă de celelalte loturi, de juriu şi de public sau 

contribuţii deosebite la desfăşurarea concursurilor, respectarea programului şi a regulilor de 

disciplină, juriul acordă câte o cupă şi/sau o diplomă „Fair – Play” unui serviciu voluntar şi 

unui serviciu privat pentru situaţii de urgenţă. 

(2) Cu 15 zile lucrătoare premergător desfăşurării etapei interjudeţene a concursurilor 

profesionale, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov vor transmite 

în format electronic la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă tabelele nominale cu 

loturile SVSU/SPSU participante, conform modelului din anexa nr.4. 

(3) Cu 7 zile lucrătoare premergător desfăşurării etapei naţionale a concursurilor 

profesionale, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov vor transmite 

în format electronic la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă tabelele nominale cu 

loturile SVSU/SPSU participante, conform modelului din anexa nr.4. 

(4) Depistarea unor persoane cu calitatea de angajat în structurile profesioniste ca 

fiind concurenţi (rezerve) în cadrul echipelor participante, conduce la descalificarea lotului 

ca urmare a lipsei de fair-play, conform prevederilor art.93 din OMAI nr.236/2007. 

 

CAPITOLUL V 

ASIGURAREA TEHNICO – MATERIALĂ ŞI MEDICALĂ 
 

  Art.22(1) Pe toată durata desfăşurării concursurilor, organizatorii asigură condiţii 

corespunzătoare de cazare şi masă, pentru toate loturile participante, asistenţă medicală prin 

personal de specialitate şi prezenţa unei autosanitare dotată cu mijloacele necesare acordării 

primului ajutor.  

(2) Organizatorii iau toate măsurile ce se impun pentru asigurarea condiţiilor 

prevăzute în normele de protecţia muncii pe timpul desfăşurării concursurilor. 

(3) Carburantul necesar desfăşurării probei „Ştafeta 4x100m” se asigură de către 

inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului organizator 

 

Art.23(1) Cheltuielile de transport, cazare şi masă ale participanţilor se suportă de 

către consiliile locale şi conducerile administrative ale operatorilor economici care au 

servicii participante, precum şi prin contribuţia asociaţiilor profesionale sau prin acţiuni de 

sponsorizare ale unor persoane juridice sau fizice. 

(2) În condiţiile în care serviciul voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă  câştigător 

solicită neparticiparea ca urmare a lipsei de fonduri financiare, inspectoratul pentru situaţii 

de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti în a cărui zonă de competenţă acesta 

activează, adoptă măsurile legale ce se impun şi raportează acest fapt la Inspecţia de 

Prevenire a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.24 La festivităţile de deschidere şi de premiere este obligatoriu ca fiecare lot să 

fie echipat cu acelaşi tip de ţinută, funcţie de dotarea fiecărui serviciu, respectiv în uniformă, 

conform HGR nr.160/2007 ori costumul de intervenţie, cu excepţia căştii de pompieri, 

conform art.5, alin.(1) din OMAI nr.236/2012. 

 

Art.25 Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti – Ilfov 

organizatoare au obligaţia de a informa imediat, în scris, Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă despre comportamentul neadecvat al unor concurenţi sau loturi pe timpul 

desfăşurării manifestării şi măsurile stabilite. 

 



Art.26 Loturile participante pot fi însoţite, atât la etapa interjudeţeană cât şi la etapa 

naţională, de către ofiţerul cu atribuţii pe linia coordonării serviciilor voluntare şi private. 

 

Art.27 La etapa naţională participă şi adjunctul inspectorului şef al inspectoratului 

pentru situaţii de urgenţă al judeţului care urmează să organizeze ediţia următoare.  

 

Art.28 Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentele precizări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

NOTĂ  RAPORT  

 

privind gradul de participare la concursurile profesionale ale serviciilor 

voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în judeţul _______________ 

 
Nr. 

crt. 

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V 

 existent participare existent participare existent participare existent participare existent participare 

           

 

 

 

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

_______________________________ 

 

 

 

Anexa nr. 2 

 

 

 

GRUPĂRILE DE JUDEŢE 
PENTRU ORGANIZAREA ETAPEI INTERJUDEŢENE 

 

 

1. Botoşani, Bacău, Vrancea, Neamţ, Iaşi, Vaslui, Suceava 

 

2. Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Buzău, Galaţi 

 

3. Giurgiu, Bucureşti-Ilfov, Prahova, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa 

 

4. Dolj, Vâlcea, Hunedoara, Caraş Severin, Mehedinţi, Olt, Gorj 

 

5. Alba, Bistriţa Năsăud, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu, Braşov 

 

6. Maramureş, Arad, Timiş, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Bihor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

 

REPARTIZAREA ANUALĂ A JUDEŢELOR 
PRIVIND ORGANIZAREA ETAPEI NAŢIONALE 

 

 

 



Anexa nr. 4 

 

PRIMĂRIA/SOCIETATEA COMERCIALĂ ____________ 

Nr. __________ din ____________ 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL 
CU LOTUL SERVICIULUI VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PARTICIPANT LA ETAPA __________________A CONCURSURILOR PROFESIONALE 

 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
FUNCŢIA 

 

CNP 
Seria şi 

nr. BI/CI 

VIZA 

MEDICALĂ* 

Instruit   

protecţia 

muncii 

OBS. 

  Şef lot      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

  Concurent      

 

 Viza medicală se consemnează prin formula „APT CONCURS”, aplicându-se 

semnătura şi parafa medicului de societate sau de familie. 

 

 

 

PRIMAR/MANAGER 

 

___________________                                                                                 

___________________ 

(semnătura şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5 

 

FORMA ECUSOANELOR/BANDEROLELOR 

 

  

a) preşedinte juriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 b) membru juriu 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) arbitru principal 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          5 cm 

 

                                        3 cm 
 
 

     1 cm  

 
 

           10 cm 

 

  



 

 

 d) arbitru cronometror/penalizator  

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) personal din serviciul de ordine 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

Anexa nr. 6 

 

MODEL PRIVIND MODUL DE AMPLASARE 

AL MATERIALELOR PE PODESTUL DE LEMN 

 

 
Furtun de refulare
         tip B

Furtun de refulare
         tip C

Distribuitor
   B - CBC

Ţeavă de refulare
          tip C

Sorb
tip A

Cheie racord
        ABC

Tub de absorb ie
          tip A

ţ

Podest de lemn

  


