COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA NANESTI

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
MASURI LA
MASURI LA
MASURI LA
PROGNOZAREA SI PE
PROGNOZAREA SI PE
PROGNOZAREA SI PE
TIMPUL
TIMPUL FENOMENULUI TIMPUL FENOMENULUI
FENOMENULUI
HIDROMETEOROLOGIC HIDROMETEOROLOGIC
HIDROMETEOROLOGIC „COD PORTOCALIU”
„COD ROSU”
„COD GALBEN”
-cota de atentie (CA)
- cota de inundatie (CI)
- cota de pericol (CP)

MASURI PREVENTIVE

-faza I de aparare la
diguri(nivelul apei ajunge
la
piciorul
taluzului
exterior al digului pe 1/3
din lungimea acestuia) ;

-faza a II- a de aparare la
diguri ( nivelul apei ajunge la
jumatatea inaltimii dintre cota
fazei I si cea a fazei a III-a de
aparare) ;

- faza a III – a la diguri ;

- faza I de aparare la -faza a II - a de aparare la
-faza a III-a de aparare la
gheturi (cand gheata se gheturi ( cand sloiurile de
gheturi ;
despride si sloiurile se gheata formeaza ingramadiri) ;
scurg pe cursul de apa) ;
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2

3

4

1.Organizarea fluxului informational pentru
avertizarea-alarmarea populatiei din zonele de risc
la inundatii;
2.Numirea si instruirea personalului care asigura
alarmarea populatiei din satele apartinatoare si a
personalului
responsabil
pentru
actionarea
echipamentelor de alarmare;
3.Stabilirea personalului si conditiilor necesare
pentru instituirea serviciului de permanenta la
sediul primariei;
4.Realizarea, intretinerea, functionarea legaturilor
si asigurarea mijloacelor de instiintare, avertizare si
alarmare, in situatii de inundatii;
5.Asigurarea sistemului de comunicatii intre
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si
Centrul Operational Judeţean al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenta Judetean, precum si cu
Centrul Operativ al Sistemului de Gospodarire a
Apelor;
6.Elaborarea, avizarea si aprobarea Planului local
de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor
si poluarilor accidentale;
7.Identificarea tuturor surselor de risc la inundatii
aflate pe raza unitatii administrativ teritoriale(revarsari cursuri de apa, scurgeri de pe
versanti, poduri cu sectiuni subdimensionate, ape
interne) si evidentierea lor in Planul local de
aparare impotriva inundatiilor;
8.Cuprinderea in Planul local de aparare impotriva
inundatiilor a elementelor strict necesare din Planul
de actiune in caz de accidente la baraj;
9.Intocmirea si actualizarea Planului de evacuare a
populatiei si bunurilor materiale in situatii de
urgenta;
10.Stabilirea necesarului de materiale si mijloace

La prognozarea
COD GALBEN

La prognozarea
COD PORTOCALIU

La prognozarea
COD ROŞU

1.Instituirea permanentei
la sediul primariei cu
personal instruit, in
vederea
primirii
instiitarilor, prognozelor
si
avertizarilor
hidrometeorologice;
2.Asigurarea functionarii
fluxului
informational
intre Comitetul Local
pentru
Situatii
de
Urgenta
si
Centru
Operational Judetean al
Inspectoratului
pentru
Situatii
de
Urgenta
Judetean, precum si cu
Centrul Operativ al
Sistemului
de
Gospodarire a Apelor;
3.Avertizarea populatiei
si a obiectivelor din
zonele de risc la
inundatii, cauzate in
principal de scurgeri de
pe versanti si revarsari
ale unor cursuri de apa;
4.Informarea populatiei
cu privire la masurile
urgente care trebuie
aplicate;
5.Indepartarea
materialului lemnos si a

1.Instituirea permanentei la
sediul primariei;
2.Asigurarea functionarii
fluxului informational intre
Comitetul Local pentru
Situatii de Urgenta si
Centrul Operational al
Inspectoratului
pentru
Situatii
de
Urgenta
Judetean , precum si cu
Centrul
Operativ
al
Sistemului de Gospodarire
a Apelor;
3.Avertizarea/alarmarea
populatiei si a obiectivelor
din zonele de risc la
inundatii de pe raza unitatii
administrativ – teritoriale;
4.Informarea populatiei cu
privire la masurile urgente
care trebuie aplicate;
5.Indepartarea materialului
lemnos si a deseurilor din
albiile si de pe malurile
cursurilor de apa si
asigurarea scurgerii apelor
pluviale prin santuri si
rigole;

1.Instituirea permanentei la
sediul primariei;
2.Asigurarea functionarii
fluxului informational intre
Comitetul Local pentru
Situatii de Urgenta si
Centrul Operational al
Inspectoratului Judetean,
precum si cu
Centrul
Operativ al Sistemului de
Gospodarire a Apelor;
3.Convocarea in sedinte
extraordinare a Comitetului
Local pentru Situatii de
Urgenta, imediat dupa
primirea avertizarilor si ori
de cate ori se impune;
4.Avertizarea/alarmarea
populatiei si a obiectivelor
din zonele de risc la
inundatii, de pe raza unitatii
administrativ – teritoriale;
5.Informarea populatiei cu
privire la masurile urgente
care trebuie aplicate;

Responsabili cu actiunile de
aparare
MASURI DUPA
IESIREA DIN
DISPOZITIVUL
DE APARARE
MASURI DE
REFACERE
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1.Constituirea
Comisiei locale pentru
evaluarea pagubelor
produse de inundatii.
2.Informarea
populatiei
asupra
masurilor care trebuie
aplicate.
3.Coordonarea
actiunilor
de
interventie
pentru
inlaturarea
efectelor
inundatiilor.
4.Realizarea masurilor
de evacuare a apei
provenite
din
revarsari, infiltratii si
din precipitatii.
5.Adoptarea masurilor
de
salubrizare
a
surselor si instalatiilor
de alimentare cu apa si
a terenurilor care au
fost
afectate
6.Adoptarea masurilor
pentru
refacerea
infrastructurii afectate
(cailor de comunicatie
si
a
podurilor,
refacerea liniilor de
telecomunicatii si de
energie electrica, a

Formatii de interventii
alcatuite din localnici
(vor fi alcatuite numai
din persoane apte pentru
actiunile de interventie
operativa si se vor
reactualiza ori de cate
ori este necesar)

6
Sat NANESTI
Canciu Vasile
Stratulat Ionel
Ciobanu Puiu
Fuica Milea
Sat Calienii Noi
Tudorie Virgil
Popa Marian
Pavel Costel
Popoiu Costica
Sat Calienii Vechi
Nicolaie Vasilel
Zagan Ion
Ctin Ionut
Tiganus Marcel

-nominalizarea responsabililor pt evac.
populatiei si asig.spatiilor.de cazare
temporara;
-nominaliz.pers care asigura permanenta la
primarie pe timpul producerii fenom.
hidrometeo periculoase ;
-nominalizarea responsabililor care asigura
intocmirea rapoartelor zilnice opertive si
transmiterea lor la G.S.T. şi I.J.S.U.
Vrancea ( se vor reactualiza ori de cate ori
este nevoie)

7
Responsabilii pt evac.
populatiei si asig.spatiilor de
cazare temporara:
VICE PRIMAR -BALINCA
NUTI
SEF POST-SAVA TRAIAN

Pers. care asigura permanenta
la primarie pe timpul
producerii fenom. hidrometeo
periculoase :
BACNAS MIOARA
ENI MARIA
SAVA IONICA
SAVA ILINCA
Responsabilii care asigura
intocmirea rapoartelor zilnice
opertive si transmiterea lor la
GST (S.G.A. Vrancea) si
I.J.S.U. Vrancea:
Sef COAT Stratulat Emilia
SEF S.V.S.U. A.ENI
Semnalul folosit pentru
alarmarea populatiei :
Sirenă
Telefonie fixa,mobila

de
interventie,
in
conformitate
cu
prevederile Anexei nr.12 la Regulamentul privind
gestionarea situatiilor de urgenta generate de
inundatii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului
mediului si padurilor si al ministrului administratiei
si internelor nr. 1422/192/2012;
11.Constituirea si completarea stocurilor de
material si mijloace de interventiein caz de
inundatii;
12.Incheierea de conventii cu operatorii economici
din zona, pentru acordarea sprijinului (cu
materiale si mijloace de interventie) in situatii de
urgenta;
13.Asigurarea afisarii in locuri publice a extraselor
din Planul local de aparare impotriva inundatiilor;
14.Organizarea periodica de actiuni cetatenesti,
pentru constientizarea populatiei asupra masurilor
care trebuie intreprinse de fiecare cetatean, inainte,
pe timpul si dupa producerea inundatiilor;
15.Realizarea si intretinerea corespunzatoare a
santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale,
precum si intretinerea cursurilor de apa de pe raza
localitatii, in vederea asigurarii scurgerii apelor
mari;
16.Interzicerea amplasarii unor noi locuinte in
zonele cu risc la inundatii;
17.Realizarea periodica a actiunilor de salubrizare a
cursurilor de apa, realizarea si intretinerea
santurilor si rigolelor de scurgere a apei pluviale in
localitati;
18.Asigurarea atragerii de fonduri pentru realizarea
lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor
de interes local, inclusiv pentru amenajarea si
intretinerea formatiunilor torentiale aflate pe
terenuri din domeniul public al administratiei
locale;
19.Organizarea anuala a exercitiilor de simulare
pentru verificarea modului de functionare a fluxului
informational la nivelul Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta;
20.Organizarea cel putin odata la doi ani, a
exercitiilor de alarmare publica a populatiei;
21.Organizarea exercitiilor de interventii la
inundatii.

deseurilor din albiile si
de pe malurile cursurilor
de apa si asigurarea
scurgerii apelor pluviale
prin santuri si rigole

Clopotele bisericilor
Curier

Pe timpul
fenomenului
COD GALBEN
1.Convocarea in sedinta
extraordinara
a
Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta, in
functie
de
situatia
concreta din teren;
2.Desfasurarea actiunilor
de limitare a efectelor
unor eventuale inundatii,
in special din scurgeri de
pe versanti sau revarsari
ale unor cursuri de apa
mici.
3.Supravegherea
permanenta a cursurilor
de apa si a constructiilor
hidrotehnice cu rol de
aparare
impotriva
inundatiilor de pe intreg
teritoriul
unitatii
administrativ
–
teritoriale;
4.Elaborarea
si
transmiterea , conform
fluxului, a rapoartelor
operative
privind
efectele
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase.

Pe timpul fenomenului
COD PORTOCALIU

Pe timpul fenomenului
COD ROSU

1.Convocarea in sedinte
extraordinare a Comitetului
Local pentru Situatii de
Urgenta, ori de cate ori
situatia o impune;
2.Supravegherea
permanenta a cursurilor de
apa si a constructiilor
hidrotehnice cu rol de
aparare
impotriva
inundatiilor de pe intreg
teritoriul
unitatii
administrativ – teritoriale;
3.Luarea masurilor de
limitare
a
efectelor
situatiilor
de
urgenta
generate de inundatii;
4.
Elaborarea
si
transmiterea , conform
fluxului, a rapoartelor
operative privind efectele
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase.
5.Organizarea/constituirea
taberelor de sinistrati;
6.Organizarea actiunilor de
evacuare a oamenilor,
animalelor si bunurilor
materiale in afara zonelor
potential inundabile;
7.Distribuirea ajutoarelor
populatiei afectate;
8.Realizarea masurilor de
evacuare a apei provenite
din revarsari, infiltratii si
din precipitatii;

1.Supravegherea
permanenta a cursurilor de
apa si a constructiilor
hidrotehnice cu rol de
aparare
impotriva
inundatiilor de pe intreg
teritoriul
unitatii
administrativ – teritoriale;
2.Adoptarea masurilor de
limitare
a
efectelor
situatiilor
de
urgenta
generate de inundatii;
3.Organizarea/constituirea
taberelor de sinistrati;
4.Organizarea actiunilor de
evacuare a oamenilor,
animalelor si bunurilor
materiale in afara zonelor
potential inundabile;
5.Distribuirea ajutoarelor
populatiei afectate;
6.Identificarea victimelor,
sinistratilor si intocmirea
situatiei cu persoanele
disparute;
7.Intreprinderea
demersurilor
pentru
acordarea
asistentei
religioase si inhumarea
victimelor;
8.Colectarea, transportul si
incinerarea
animalelor
moarte.
9.Coordonarea
aplicării
masurilor sanitar-epidemice
necesare
prevenirii
epidemiilor;
10.Elaborarea
si
transmiterea , conform
fluxului, a rapoartelor
operative privind efectele
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase.
11.Interzicerea efectuarii de
brese in diguri pentru
evacuarea apei accumulate
in incinte fara aprobarea

avariilor la conductele
de apa şi gaze).
7.Identificarea
resurselor materiale si
financiare
necesare
refacerii
locuintelor
avariate sau distruse.
8.Aplicarea masurilor
sanitar - epidemice
necesare
prevenirii
epidemiilor

Responsabilii pentru
actionarea mijloacelor de
alarmare :
Sef SVSU Eni Antache

CMCU-MM

SC.

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR, STOICA NEAGU
N.STOICA
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600 650 700

-

-

-

400 450 500

11

12

13

14

6h

-

-

-

-

-

350

450

550

11h

15
- 419 gospodării
- 7 obiective soc.
- 15 obiective ec.
- 6 Km DN
- 2 Km DJ
- 6 Km Dc
-1700 ha teren agr.
- 419 gospodării
- 7 obiective soc.
- 15 obiective ec.
- 6 Km DN
- 2 Km DJ
- 6 Km Dc
-1700 ha teren agr.
- 419 gospodării
- 7 obiective soc.
- 15 obiective ec.
- 6 Km DN
- 2 Km DJ
- 6 Km Dc
-1700 ha teren agr.

LUCRARI
HIDROTEHNICE DE
APARARE
EXISTENTE caracteristici
tehnice/cursul de apă pe
care sunt amplasate.
DEȚINĂTOR

ASIGURARILE DE CALCUL/REALE ALE
CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE EXISTENTE, CU
DEBITELE AFERENTE

9

OBIECTIVE AFLATE IN ZONE DE RISC LA
INUNDATII SI ACCIDENTE LA CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE

Amplasament statie hidrometrica avertizoare

8

Ac.Movileni

-accident la
diguri

7

45l/mp 60l/mp 80l/mp
/3ore
/3ore
/3ore

Puiesti

Rm.
Sarat

COD ROŞU

-

COD PORTOCALIU

Leica

PRIMĂRIE
0237633400
-accident la
POLIŢIE
diguri
0237633532
Şc. Gen.
0237633412

COD GALBEN

Amplasament statie hidrometrica locala

Siret

-accident la
constructii
hidrotehnice

Lungoci

6

Tataru

1 177959 NANESTI

5

25l/mp 35l/mp 50l/mp
/1oră
/1oră
/1oră

TIMPUL DE PROPAGARE A VIITURILOR SAU DE
CONCENTRARE A PRECIPITATIILOR PERICULOASE DE
LA POSTUL PLUVIOMETRIC LA OBIECTIV

4

FIII

FI
F II
F III
praguri critice la
precipitatii

COD ROŞU

3

F II

CP

CP

>48,75 dMB

2

FI

CI

CI

COD PORTOCALIU

1

CA

CA

>48,50 dMB

CURS DE APA/toate cursurile de apă de pe raza localităţii
(permanente sau nepermanente), formaţiuni torenţiale

0

NUMAR
TELEFON şi
FAX,e-mail la
primărie, post
de poliţie,
şcoală, etc

Marimi de aparare
avertizoare

COD GALBEN

SATE APARTINATOARE

SURSE DE
RISC la
inundaţii:
revărsări cursuri
de apă, activare
formațiuni
torențiale, avarii
şi accidente la
construcţii
hidrotehnice
(diguri, baraje),
ape interne

Marimi locale de
aparare

=48,50 dMB

Nr.
crt.

Cod SIRUTA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA NANESTI
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

16

17

- Dig long mal
dreprt r. Siret
Surai Vadu Roşca
L =8.00 Km
SGA Vrancea

5%
1%

-Dig long. Mal
drept pr. Leica
L = 8.00Km

5%
5%

Dig long. Mal stg.
R. Rm Sărat
L = 7,80 Km

5%
1%

Nota

-

63

-

170 222

-

-

>48,50 dMB

=48,50 dMB

>48,75 dMB
700

-

-

-

-

>48,75 dMB

240 398 555

600

>48,50 dMB

-

550

=48,50 dMB

Leica

-accident la
diguri

-

Ac.Movileni

Putna

-accident la
diguri

-

170 222

Botirlau

Siret

-accident la
constructii
hidrotehnice

63

Ac.Movileni

-

240 398 555

Botirlau

Mira locala
km10+000
Mira locala
km4+600

Leica

-accident la
diguri

Mira locala
km10+000

3 176873

CALIENII
NOI

Putna

-accident la
diguri

Mira locala
km4+600

2 176882

CALIENII
VECHI

Siret

-accident la
constructii
hidrotehnice

-

550

-

600

-

700

-

5h

3h

-

5h

3h

-

- 500 gospodării
- 5 obiective soc.
- 4 obiective ec.
- 2 Km Dc
-300 ha teren agr.
- 500 gospodării
- 5 obiective soc.
- 4 obiective ec.
- 2 Km Dc
-300 ha teren agr.
- 500 gospodării
- 5 obiective soc.
- 4 obiective ec.
- 2 Km Dc
-300 ha teren agr.
- 250 gospodării
- 2 obiective soc.
- 5 obiective ec.
- 4 Km DN
-430 ha teren agr.
- 250 gospodării
- 2 obiective soc.
- 5 obiective ec.
- 4 Km DN
-430 ha teren agr.
- 250 gospodării
- 2 obiective soc.
- 5 obiective ec.
- 4 Km DN
-430 ha teren agr.

- Dig long mal
drept r. Siret
L =6,113 Km
SGA Vrancea

5%
1%

- Dig long mal
drept r. Putna
L = 9,878 Km
SGA Vrancea

5%
5%

-Dig long. mal stg
pr. Leica
L = 4,495 Km
SGA Vrancea

5%
5%

- Dig long mal
drept r. Siret
L =6,113 Km
SGA Vrancea

5%
1%

- Dig long mal
drept r. Putna
L = 9,878 Km
SGA Vrancea

5%
5%

-Dig long. mal stg
pr. Leica
L = 4,495 Km
SGA Vrancea

5%
5%

Cod galben - CA = COTĂ DE ATENŢIE , Cod portocaliu - CI = COTĂ DE INUNDAŢIE ,Cod rosu - CP = COTĂ DE PERICOL, FI, FII, FIII la diguri şi gheţuri (definire)
Zonele inundabile se stabilesc prin studii hidrologice pentru posibilităţi de depăşire ale debitelor maxime în funcţie de importanţa obiectivelor sau în lipsa acestora prin materializarea nivelelor maxime istorice cunoscute

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR,
NEAGU STOICA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

NANESTI

STOCUL DE MATERIALE, SCULE, DISPOZITIVE,
UTILAJE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU
APĂRARE IMPOTRIVA INUNDAŢIILOR

Perioada de plan
2014 - 2017
Cantităţi
Nr.
crt.

DENUMIREA MATERIALELOR ŞI
MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE

U.M.

1

2

3

16
21
22

25

26

27
32

34
35
37

40

41
44
45
46
47
48
49
50
55
65
73

De unde se acopera
deficitul

Necesare

Existente

De
completat

4

5

6

7

11

Agenţi economici

6000

Agenţi economici

48

Agenţi economici

1500

Agenţi economici

200

Agenţi economici

-

-

-

-

-

-

1
1

Persoane fizice
Agenţi economici

-

-

4
4
4
3
-

Persoane fizice
Persoane fizice
Persoane fizice
Persoane fizice
-

CAP. A. - MATERIALE DE APĂRARE
Dulapi
m.c.
11
Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă şi
buc.
6500
500
sfoară pentru legat saci
Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi
kg.
48
uneltelor Ø 15-10 mm
Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din
aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat,
m.p.
1500
câte 1/5 din necesar)
CAP. B. - CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei hidraulic şi
litri
200
aditivi pentru motorină
CAP. C. - MIJLOACE DE INTERVENŢIE
Motofierăstraie (drujbe)
buc.
1
1
Autoturisme de teren cu două diferenţiale dotate cu
staţii de emisie-recepţie şi alte echipamente
buc.
1
1
specifice
Maşini de înşurubat şi găurit electrice,
buc.
1
1
cu acumulatori
Polizoare drepte sau unghiulare
buc.
1
Butoaie de tablă 200 l pentru utilaje de intervenţie
buc.
1
Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori
reîncarcabili, felinare electrice 12-24V şi alte
mijloace de iluminat mobile cu accesorii de
buc.
4
80
rezervă (încărcător acumulatori, baterii de rezervă,
becuri, felinare electrice)
Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă
buc.
4
25
Cazmale cu cozi
buc.
6
30
Lopeţi cu cozi
buc.
6
30
Târnăcoape cu cozi
buc.
4
25
Sape cu cozi
buc.
4
Furci de fier cu cozi
buc.
4
Căngi de fier cu cozi
buc.
4
Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn
buc.
4
1
Barde pentru cioplit şi topoare
buc.
4
25
Telefoane mobile
buc.
3
4
Ruleta 20 – 50 m
buc.
1
1

1

2

3

4

5

6

7

CAP.D. - MIJLOACE FIXE DIVERSE
Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau
83
buc.
1
1
Agenţi economici
furtun
Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper,
85
buc.
1
1
Agenţi economici
draglină cu cupă) şi piese de schimb aferente
Autobasculantă pentru transport materiale de
87
buc.
1
1
intervenţie, Tractor cu remorca
93
Încărcător frontal
buc.
1
1
Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru
101
buc.
1
1
iluminat
Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică
103
buc.
1
1
Agenţi economici
şi materiale de sudură, truse aferente
106
Cizme de cauciuc scurte şi lungi
per.
12
100
107
Mantale de ploaie cu glugă
buc.
12
100
110
Salopete din doc sau impermeabile
buc.
12
4
8
Persoane fizice
113
Mănuşi de protecţie
per.
12
12
Persoane fizice
114
Veste şi colaci de salvare
buc.
12
12
Agenţi economici
115
12
12
Persoane fizice
Pieptare avertizoare (reflectorizante)
buc.
CAP. E. - MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI
Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea
126
buc.
2
2
Persoane fizice
sloiurilor
128
Răngi de fier 2-4 m lungime
buc.
2
2
Persoane fizice
132
buc.
Scări din lemn 4-6 ml
4
2
2
Persoane fizice
133
buc.
Agenţi economici
Cordiţe de salvare şi asigurare
4
4
135
Agenţi economici
Cuie de diferite mărimi
kg.
5
5
136
Agenţi economici
Bandă adezivă
role
15
15
137
Agenţi economici
Bandă izolatoare
role
15
15
138
Agenţi economici
Sârmă neagră
m.l.
50
50
CAP.F . - MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR
ACCIDENTALE
163
Căngi PSI
buc.
2
2
164
Recipiente PVC 200 litri
buc.
1
1
Agenţi economici
165
Măşti de gaze
buc.
3
3
Agenţi economici
183
Agenţi economici
Funie sintetică
m.l.
300
300
CAP.G - ALTE DOTARI
Barcă pneumatică
Buc.
1
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