MĂSURI PREVENTIVE, OPERATIVE ȘI DE REABILITARE
PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
GENERATE DE INUNDAȚII
I. MĂSURI PREVENTIVE ȘI DE PREGĂTIRE
1. Organizarea avertizării – alarmării populaţiei pe întregul teritoriu al unităţii
administrativ – teritoriale (inclusiv satele aparţinătoare);
1.1. Constituirea documentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în
situaţii de urgenţă prin asigurarea elaborării următoarelor documente;
1.2. Stabilirea responsabilităţilor pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din
zonele de risc la inundaţii şi stabilirea modalităţilor concrete şi a acţiunilor ce se desfăşoară
pentru transmiterea mesajelor de avertizare.
1.3. Stabilirea personalului şi condiţiilor necesare pentru instituirea serviciului de
permanenţă la sediul primăriei.
1.4. Realizarea, întreţinerea, funcţionarea legăturilor şi asigurarea mijloacelor de
înştiinţare, avertizare şi alarmare, în situaţii de inundaţii.
1.5. Asigurarea sistemului de comunicaţii între Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu
Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.
2. Întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale
2.1. Elaborarea, avizarea şi aprobarea Planului local de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.
2.2.Identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii
administrativ - teritoriale (revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, poduri cu secţiuni
subdimensionate, ape interne) şi evidenţierea lor în Planul local de apărare împotriva
inundaţiilor.
2.3. Cuprinderea în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor a elementelor
strict necesare din Planul de acţiune în caz de accidente la baraj.
3. Organizarea evacuării în situaţii de urgenţă
3.1. Întocmirea şi actualizarea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor
materiale în situaţii de urgenţă.
4. Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii
4.1. Stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, în conformitate cu
prevederile Anexei nr.12 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.
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4.2. Asigurarea fondurilor necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de
materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor.
4.3. Asigurarea dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei.
4.4. Încheie convenţii cu operatorii economici din zonă, pentru acordarea
sprijinului (cu materiale şi mijloace de intervenţie) în situaţii de urgenţă.
5. Organizarea periodică a acţiunilor de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe
care îl reprezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean
pentru diminuarea pagubelor.
5.1. Asigurarea afişării în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare
împotriva inundaţiilor.
5.2. Organizarea periodică de acţiuni cetăţeneşti, pentru conştientizarea populaţiei
asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean, înainte, pe timpul şi după
producerea inundaţiilor.
6. Implementarea măsurilor de reducere a riscului de inundaţii
6.1. Realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere
a apelor pluviale, precum şi întreţinerea cursurilor de apă de pe raza localităţii, în vederea
asigurării scurgerii apelor mari.
6.2. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.
7. Atragerea de fonduri
7.1. Asigură atragerea de fonduri pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor de interes local, inclusiv pentru amenajarea şi întreţinerea formaţiunilor
torenţiale aflate pe terenuri din domeniul public al administraţiei locale.
8. Coordonarea exerciţiilor privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, la nivelul unităţii administrativ-teritorialei.
8.1. Organizarea anuală a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de
funcţionare a fluxului informaţional la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
8.2. Organizarea cel puţin odată la doi ani, a exerciţiilor de alarmare publică a
populaţiei.
8.3. Organizarea exerciţiilor de intervenţii la inundaţii

II.

MĂSURI OPERATIVEDE INTERVENȚII
II.1. La înregistrarea/prognozarea:

- pragului de atenție -pentru precipitații prognozate/ măsurate,care totalizeaza cantitati de
15 l/mp in maxim 3 ore si care pot avea impact asupra stării hidrologice;
- cotei de atenţie - C.A - pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile
staţiilor hidrometrice;
- Faza I de apărare - pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă și/sau la ghețuri;
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1. Luarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns, prin:
1.1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, în funcţie de situaţia concretă din teren.
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea
primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.
1.3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul
Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.
2. Avertizarea populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici.
2.1. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, cauzate
în principal de scurgeri de pe versanţi şi revărsări ale unor cursuri de apă mici.
2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.
3. Eliminarea/diminuarea riscurilor unor eventuale inundaţii.
3.1. Desfăşurarea acţiunilor de limitare a efectelor unor eventuale inundaţii, în
special din scurgeri de pe versanţi sau revărsări ale unor cursuri de apă mici.

II.2. La înregistrarea / prognozarea:
- pragului de alertă -pentru precipitații prognozate/ măsurate, care totalizeaza cantitati de
25 l/mp in maxim 6 ore si pot avea impact asupra stării hidrologice;
- cotei de inundație - C.I. - pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile
staţiilor hidrometrice;
- Faza II de apărare - pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă și/sau la ghețuri;
1.Luarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns, prin:
1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă,ori de câte ori situaţia o impune.
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului
de Gospodărire a Apelor.
2.Pune în aplicare măsurile adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă/ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ - teritoriale şi cele prevăzute în
planul de apărare împotriva inundaţiilor, planul de evacuare, schema organizării avertizării şi
alarmării populaţiei.
2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la
inundaţii de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.
2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.
2.3.Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale.
2.4. Luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate
de inundaţii.
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3. Evacuarea populaţiei în conformitate cu Planul de evacuare.
3.1.Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor
materiale în afara zonelor potenţial inundabile.
3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi.
3.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi
din precipitaţii.
3.4. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate.
3.5. Aplicarea măsurilor sanitar - epidemice necesare prevenirii epidemiilor.

II.3. La înregistrarea / prognozarea:
- pragului de pericol -pentru precipitații prognozate/ măsurate, care totalizeaza cantitati de
25 l/mp in maxim o ora si pot produce cresteri bruste de niveluri pe cursurile de apa, curgeri intense
de strat de apa pe veresanti;
- cotei de pericol - C.P. - pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile
staţiilor hidrometrice;
- Faza III de apărare - pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă și/sau la ghețuri;
1. Adoptarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns, prin:
1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, imediat după primirea avertizărilor şi ori de câte ori situaţia o impune.
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean /al Municipiului Bucureşti
pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.
2. Aplicarea măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă / ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ - teritoriale şi cele prevăzute în
planul de apărare împotriva inundaţiilor, planul de evacuare, schema organizării avertizării şi
alarmării populaţiei.
2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la
inundaţii, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.
2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.
2.3. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale.
2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii.
3.Evacuarea populaţiei în conformitate cu planul de evacuare.
3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor
materiale în afara zonelor potenţial inundabile.
3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi.
3.3. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate.
3.4.Coordonarea aplicării măsurilor sanitar-epidemice necesare prevenirii
epidemiilor.
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3.5. Identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele
dispărute.
3.6. Întreprinderea demersurilor pentru acordarea asistenţei religioase şi
înhumarea victimelor.
3.7. Colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte.

III.
1.
teritorial.

MĂSURI DE REABILITARE
Evaluarea pagubelor produse de inundaţii pe teritoriul unităţii administrativ1.1. Constituirea Comisiei locale pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii.
- Emite dispoziţia privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse

de inundaţii.
- Dispune centralizarea pagubelor produse de inundaţii (fizic).
- Urmăreşte şi sprijină activitatea Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din
specialişti, numită prin ordinul prefectului.
- Semnează Procesul Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse de
inundaţii.
- Semnează Procesul Verbal de calamităţi întocmit de către deţinători, pentru
construcţiile hidrotehnice afectate de viituri.
- Asigură elaborarea şi transmiterea Raportului de sinteză privind efectele
inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.
2. Aplicarea măsurilor adoptate prin hotărâre Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, după încetarea fenomenelor hidrologice periculoase.
2.1. Informarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie aplicate.
- Asigură anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare,
cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.
- Urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de restricţie a consumului de apă şi
alimente până la revenirea stării de normalitate.
2.2. Coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor.
- Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie proprii în zonele
afectate.
- Asigură participarea cetăţenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie.
2.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi
din precipitaţii.
- Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru
evacuarea apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale).
- În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea
instituţiilor cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - evacuarea
apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea
apei din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare).
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- Interzice efectuarea de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte
fără acordul prefectului şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice.
2.4. Adoptarea măsurilor de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu
apă şi a terenurilor care au fost afectate.
- Identifică instituţiile şi persoanele specializate în vederea executării salubrizării şi
aplicării măsurilor sanitar - epidemice în zonele afectate.
2.5. Adoptarea măsurilor pentru refacerea infrastructurii afectate (căilor de
comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor
la conductele de apă şi gaze).
- Identifică resursele financiare necesare refacerii infrastructurii.
- Dispune măsurile pentru reluarea activităţii instituţiilor şi operatorilor economici
afectaţi.
2.6. Identificarea resurselor materiale şi financiare necesare refacerii locuinţelor
avariate sau distruse.
- Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea
refacerii gospodăriilor afectate.

MĂSURI PREVENTIVE ȘI OPERATIVE PENTRU
MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE
DE SECETĂ HIDROLOGICĂ
I. MĂSURI PREVENTIVE ȘI DE PREGĂTIRE
1. Organizare a sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de secetă hidrologică.
- Asigură prezentarea în şedinţă ordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, în prezenţa utilizatorilor de apă de pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, a
principalelor prevederi ale Planului de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare elaborat de
către Administraţia Bazinală de Apă.
- Dispune identificarea căilor de informare a populaţiei asupra modului în care se
introduc restricţiile de apă în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică, precizând că:
- în prima etapă se reduc debitele pentru irigaţii,
- în a doua etapă se reduc debitele pentru amenajările piscicole,
- în a treia etapă se restricţionează treptat debitele pentru folosinţele
industriale
- în a patra etapă numai în situaţii deosebite se introduc restricţii intermitente
în alimentarea cu apă a populaţiei.
2. Aplicarea corespunzătoare a restricţiilor, în situaţii de urgenţă generate de secetă
hidrologică.
- Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de apă în ceea ce priveşte întocmirea
“Programului de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă“, conform prevederilor Ordinului
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ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind
elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare.

II. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENȚIE
II.1. FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE
1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
- Stabileşte măsuri pentru raţionalizarea consumului de apă pe teritoriul unităţii
administrativ – teritoriale, prin limitarea volumelor de apă folosite pentru udatul străzilor şi al
spaţiilor verzi.
- Solicită operatorilor economici luarea măsurilor pentru limitarea pierderilor de apă
şi pentru pregătirea instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau din alte surse de apă.
2. Adoptarea măsurilor pentru identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu
apă a populaţiei.
- Solicită Administraţiei Bazinale de Apă identificarea unor surse suplimentare de
alimentare cu apă - identificarea zonelor în care ar putea fi realizate eventuale foraje pentru
alimentarea cu apă potabilă în zonele cele mai critice.
II.2. FAZA DE RESTRICȚII
1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
- Aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Local etapele de restricţii instituite de
Administraţia Bazinală de Apă pentru utilizatorii de apă de pe raza unităţii administrativ –
teritoriale.
2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile care trebuie aplicate.
- Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul posturilor locale de radio şi
televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la restricţiile instituite pe raza unităţii administrativ –
teritoriale şi măsurile prioritare care trebuie întreprinse.
- Dispune verificarea modului în care populaţia şi operatorii economici respectă
măsurile de restricţie.
3. Asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi
animalelor.
- Dispune întocmirea Proceselor - Verbale de calamităţi pentru surse suplimentare
de alimentare cu apă, conform Anexei nr.10 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică aprobat prin Ordinul comun al ministrului
mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012 şi înaintarea lor
către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea elaborării proiectului de Hotărâre a
Guvernului pentru alocarea în regim de urgenţă a sumelor necesare realizării acestor surse.
- Solicită ajutorul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi a altor
operatori economici pentru asigurarea alimentării cu apă a populaţiei şi animalelor prin transportul
cu cisterna sau a altor mijloace.

ATRIBUŢII ALE AUTORITĂTILOR PUBLICE LOCALE
Conform “Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale
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pe cursurile de apă”Art. 29 alin. (2), anexa la Ordinul miniştrilor M.M.P. şi M.A.I.nr.
192/1422/2012, primariiîndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale:
a) asigură personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea serviciului de permanenţă şi
verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităţile pentru avertizarea şi
alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
c) dispun agenţilor de inundaţii organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a
populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
d) asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din acest planuri din care au fost
excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
e) asigură, prin agenţii de inundaţii,centralizarea datelor privind urmările fenomenelor
hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor
Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament;
f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea
poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor
hidrotehnice din administrare proprie şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
g) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere
a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din
secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
h) dispun agenţilor de inundaţii afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de
culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelelor de
alarmare acustică a populaţiei;
i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, supravegherea
permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza
localităţii pentru prevenirea inundaţiilor;
j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor Comitetului
local asupra atribuţiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare
comunelor;
k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţurişi accidente la
construcţii hidrotehnice;
l) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamităţi în vederea suplimentării surselor
de apă potabilă pentru populaţie în perioadele de secetă hidrologică.

PREȘEDINTE C.L.S.U.,
PRIMAR,
Ec. BRATU PETRICĂ
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