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PProtectia antiseismicarotectia antiseismica se asigura prin:se asigura prin:

 proiectareaproiectarea structurilorstructurilor dede constructiiconstructii noinoi
pentrupentru aa rezistarezista lala cutremurcutremur;;

 masurilemasurile dede interventieinterventie preseismicapreseismica sisi postpost--
seismicaseismica privindprivind cladirilecladirile,, echipamenteleechipamentele,,
instalatiileinstalatiile,, mobilierulmobilierul,, prinprin interventiiinterventii,, reparatiireparatii,,instalatiileinstalatiile,, mobilierulmobilierul,, prinprin interventiiinterventii,, reparatiireparatii,,
consolidariconsolidari,, reabilitarereabilitare etcetc;;

 protectiaprotectia sisi pregatireapregatirea individualaindividuala sisi dede grupgrup aa
cetatenilorcetatenilor,, personalului,personalului, prinprin educare,educare,
informareinformare sisi antrenareantrenare periodicaperiodica pentrupentru oo
reactiereactie rationalarationala inin cazcaz dede cutremurcutremur sisi pentrupentru
situatiisituatii dede dezastrudezastru produseproduse dede seismeseisme..



EDUCAREA EDUCAREA (ANTI)(ANTI) SEISMICASEISMICA

 EducareaEducarea –– informareainformarea –– instruireainstruirea populatieipopulatiei
pentrupentru aa traitrai,, aa sese comportacomporta rationalrational sisi
eficienteficient,, aa faceface fatafata zvonurilorzvonurilor,, aa prevenipreveni
dezastreledezastrele sisi aa supravietuisupravietui,, aa refacereface
localitatilelocalitatile sisi viataviata dupadupa evenimenteevenimente seismiceseismicelocalitatilelocalitatile sisi viataviata dupadupa evenimenteevenimente seismiceseismice
cucu efecteefecte negativenegative asupraasupra mediuluimediului naturalnatural sisi
construitconstruit,, asupraasupra vietiivietii socialsocial--economiceeconomice sisi
dezvoltariidezvoltarii



PREGATIREA DE CUTREMURPREGATIREA DE CUTREMUR
Managementul (prevenirii) dezastrelor :

•pregatire – identificare riscuri, prevenire
si atenuare efecte potentiale de dezastru-
– avertizare ?
•impact seism – alerta ?
•raspuns - interventie de urgenta –•raspuns - interventie de urgenta –
salvare
•revenire la normal - refacere –
reconstructie
•dezvoltare normala, incluzand masuri de
prevenire si atenuare a riscurilor



Este populatia din Romania suficient Este populatia din Romania suficient 
de pregatita pentru situatiile produse de pregatita pentru situatiile produse 

de seisme ?de seisme ?
 CutremureCutremure distructivedistructive: 1940, 1977: 1940, 1977
 CutremureCutremure puterniceputernice 1986, 19901986, 1990
 CutremureCutremure moderatemoderate
 False False predictiipredictii, , zvonurizvonuri –– impact impact negativnegativ… … nu nu 

suntemsuntem suficientsuficient de de pregatitipregatiti !!! !!! 
 IInformatiilenformatiile dindin massmass -- mediamedia cucu privireprivire lala

predictiipredictii sisi dezastredezastre seismiceseismice fantezistefanteziste suntsunt
descurajantedescurajante pentrupentru locuitorullocuitorul obisnuit,obisnuit,
deoarecedeoarece nunu sese punpun inin evidentaevidenta sisi aspecteleaspectele
carecare ll--arar puteaputea ajutaajuta sasa sese protejezeprotejeze inin astfelastfel
dede situatiisituatii..



Cum Cum stamstam??

 populatiapopulatia cunoastecunoaste uneleunele datedate dede bazabaza sisi
detaliidetalii privindprivind hazardurilehazardurile (pericolele),(pericolele), dardar
acesteaacestea suntsunt insuficienteinsuficiente pentrupentru aa asiguraasigura oo
protectieprotectie eficientaeficienta;;

expunereaexpunerea lala riscrisc sisi risculriscul dindin marilemarile expunereaexpunerea lala riscrisc sisi risculriscul dindin marilemarile
aglomerariaglomerari urbaneurbane suntsunt inin cresterecrestere,, caca
urmareurmare aa efectuluiefectului cumulativcumulativ alal maimai multormultor
seismeseisme,, deteriorariideteriorarii sisi imbatraniriiimbatranirii
materialelormaterialelor



RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCtIILOR EXISTENTERISCUL SEISMIC AL CONSTRUCtIILOR EXISTENTE

 OrdonantaOrdonanta GuvernuluiGuvernului nrnr.. 2020//19941994 privindprivind reducereareducerea
risculuiriscului seismicseismic alal constructiilorconstructiilor existenteexistente

 ActiuneActiune dede interesinteres nationalnational
 InsuficientInsuficient aplicataaplicata lala cladirilecladirile dindin domeniuldomeniul sanatatiisanatatii
 NuNu esteeste suficientasuficienta consolidareaconsolidarea structuriistructurii
 ParteaPartea dede functiunifunctiuni -- fluxurifluxuri –– PSIPSI –– echipamenteechipamente

trebuietrebuie aproapeaproape completcomplet reproiectatareproiectatatrebuietrebuie aproapeaproape completcomplet reproiectatareproiectata

 SNRRS va reconsidera toate prevederile din OG SNRRS va reconsidera toate prevederile din OG 
20/199420/1994

PotrivitPotrivit OGOG 2020//19941994,, lala locuintelocuinte suntsunt subventionatesubventionate dindin fondurifonduri
publicepublice oo maremare parteparte dindin costurilecosturile implicateimplicate

OrdonantaOrdonanta prevedeprevede::
 efectuareaefectuarea uneiunei expertizeexpertize tehnicetehnice asupraasupra clădiriiclădirii dede cătrecătre unun unun

expertexpert atestatatestat dede MDMDRAPRAP (anterior(anterior MLPATMLPAT sausau MLPTL),MLPTL), lucrândlucrând
printrprintr--unun institut,institut, universitate,universitate, firmăfirmă sausau caca persoanăpersoană fizicăfizică
autorizatăautorizată;;



DAR CLADIRILE NOI ? DAR CLADIRILE NOI ? 
CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU, CIFRELE DIN 1977 ARATA CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU, CIFRELE DIN 1977 ARATA 

CA INVESTITIA IN STIINTA PROIECTARII ANTISEISMICE SE CA INVESTITIA IN STIINTA PROIECTARII ANTISEISMICE SE 
RASPLATESTERASPLATESTE

 STRUCTURILESTRUCTURILE DEDE DUPADUPA 19501950 AUAU REZISTATREZISTAT
ONORABILONORABIL -- PENTRUPENTRU PROTECTIAPROTECTIA VIETIIVIETII

 BucurestiBucuresti
–– In In celecele 3 3 cladiricladiri noinoi, partial , partial prabusiteprabusite, , erauerau ccacca 40 40 apartamenteapartamente

din 400.000 din 400.000 construiteconstruite intreintre 19501950--19771977
 adicaadica 1/10.000 1/10.000 prabusiteprabusite adicaadica 1/10.000 1/10.000 prabusiteprabusite

–– Romania Romania –– in zone de in zone de intensitateintensitate pestepeste 7 MSK7 MSK
 0,3/10.000 0,3/10.000 prabusiteprabusite

H. Sandi, 1985H. Sandi, 1985

 ACESTEACESTE PROCENTEPROCENTE AUAU CREATCREAT INSAINSA SISI ILUZIIILUZII CUCU
PRIVIREPRIVIRE LALA REZISTENTAREZISTENTA..

 SS--AA MIMINALIZATMIMINALIZAT CEEACEEA CECE POTPOT CAUZACAUZA ININ VIITORVIITOR
AVARIILEAVARIILE GREUGREU VIZIBILEVIZIBILE SISI NIVELURILENIVELURILE REDUSEREDUSE
ALEALE FORTELORFORTELOR DEDE CALCULCALCUL DINDIN CODURILECODURILE PREPRE--
19771977



CladirileCladirile noinoi

StructuraStructura sisi ComponenteComponentelele NestructuraleNestructurale
trebuietrebuie sasa respecterespecte CCodul P100odul P100--1/201/201313

 CNS CNS –– Componente NestructuraleComponente Nestructurale

 Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt 
diferentiate în functie de următorii parametri:diferentiate în functie de următorii parametri:diferentiate în functie de următorii parametri:diferentiate în functie de următorii parametri:
–– clasa de importantă a constructiei;clasa de importantă a constructiei;
–– acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;
–– categoria (functiunea) CNS;categoria (functiunea) CNS;
–– caracteristicile constructive ale CNS si ale caracteristicile constructive ale CNS si ale 

prinderilor acestora;prinderilor acestora;
–– interactiunile componentelor nestructurale cu interactiunile componentelor nestructurale cu 

elementeleelementele structurii principale.structurii principale.



CNS CNS -- Subsistemul Subsistemul componentelor nestructurale componentelor nestructurale 
este constituit din următoarele categorii de este constituit din următoarele categorii de 

componente:componente:

 A. Componente arhitecturale (elemente de constructie):
A.1. Elemente atasate anvelopei constructiei:

– finisaje, elemente de protectie termică sau decoratii din cărămidă, 
beton, piatră, materiale ceramice, sticlă sau similare care au ca suport 
elementele de închidere, structurale sau nestructurale;

– copertine, balustrade, atice, marchize, profile ornamentale, statui;
– firme, reclame, antene de televiziune.

A.2. Elemente ale anvelopei:A.2. Elemente ale anvelopei:
– elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete pline sau 

vitrate,
– montanti, rigle, buiandrugi, centuri si alte elemente care nu fac parte 

din
– structura principală a constructiei;
– tâmplăriile înglobate, inclusiv sticla.

A.3.Elemente de compartimentare interioară fixe sau amovibile (inclusiv 
finisajele si tâmplăriile înglobate).

A.4. Tavane suspendate.
A.5. Alte elemente de constructie: garduri de incintă (împrejmuiri).



 B. Instalatii:
– B.1 Instalatii sanitare.
– B.2 Instalatii electrice/iluminat.
– B.3 Instalatii de încălzire, de conditionare si de ventilatie.
– B.4 Instalatii speciale cu utilaje care operează cu abur sau cu 

apă la temperaturi ridicate (bucătării, spălătorii, etc).
 C. Echipamente electromecanice:
C.1 Ascensoare.
C.2 Scări rulante.

D. Mobilier si alte dotări: D. Mobilier si alte dotări:
– D.1 Mobilier profesional: de birou (rafturi, dulapuri), din unităti 

medicale, de
– cercetare, inclusiv sistemele de computere, din muzee de 

interes national.
– D.2 Mobilier si dotări speciale din constructii din clasa de 

importantă I: panouri de control si comandă ale dispeceratelor 
din servicii de urgentă, din unităti de pompieri, politie, centrale 
telefonice, echipamente din statii de radiodifuziune/televiziune 
si similare.

– D.3 Rafturi din magazine si din depozite accesibile publicului.



Proprietarii raspund pentru pProprietarii raspund pentru placaje lacaje sau antene sau antene care cadcare cad



Proprietarii raspund pentru pProprietarii raspund pentru panourianourilele publicitarepublicitare de pe blocul lorde pe blocul lor



Cum se misca mobilele la seism ?Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?Sunt periculoase ?



Cum se misca mobilele la seism ?Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?Sunt periculoase ?



重心
地震のときに
水平にかかる力

重心の高さ

水平にかかる力

家具用免震
重心を下げる
低い家具

留める

Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru 
prevenirea caderii mobilelorprevenirea caderii mobilelor

上下にかかる力
＝重さ
＝ｍ×ｇ
（質量×重力加速度）

水平にかかる力
＝ｍ×α
（質量×水平加速度）

滑りやすさ

上下にかかる力

突っ張り棒

低い家具

Latime

Inaltime

Acceleratie
orizontala

Acceleratie
gravitationala

＜Caderea 
mobilelor







Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989



Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989



FixareaFixarea mobilieruluimobilierului in in JaponiaJaponia



TIPOLOGIA UNITAȚILOR MEDICALETIPOLOGIA UNITAȚILOR MEDICALE

-“SPITALUL” este unitatea de bază, care asigură asistentă medicală 
completă sau de specialitate, preventivă, curativă si de recuperare, 
pentru bolnavii interneti si ambulatori de pe teritoriul arondat.

Unitătile spitalicesti care constituie baza retelei teritoriale sunt:
•Spitale generale;
•Spitale de specialitate;
•Spitale clinice – inclusiv cele de urgență – includ UPU;•Spitale clinice – inclusiv cele de urgență – includ UPU;

Unitătile medicale complexe organizate la nivel regional sau national 
care, pe lângă asistenta medicală propriu-zisă si învătământul de 
specialitate, integrează si functiuni de cercetare stiintifică sau 
primesc atributii de for metodologic pentru anumite profiluri 
medicale sunt:
institute medicale;
centre medicale;
preventorii si sanatorii;
unităti de servicii si prestatii medicale.



FUNCȚIUNIFUNCȚIUNI

Principalele grupe de functiuni (sectoare) si unităti
functionale componente (compartimente) sunt:

• Sector spitalizare
Sectiile medicale cu paturi compuse din unităti de îngrijire
Unitate de spitalizare de o zi (după caz)
Serviciul de primire si externare a bolnavilor

• Sector ambulator (pentru pacientii neinternati)
• Servicii tehnico-medicale de diagnostic si tratament
• Servicii gospodăresti
• Conducere medicală si administratie
• Servicii anexe pentru personal
• Spatii sociale si anexe pentru pacienti, apartinători, vizitatori
• Servicii tehnico-utilitare



CE SECE SE POATE POATE ÎNTÂMPLAÎNTÂMPLA LA CUTREMUR LA CUTREMUR ÎÎNTRNTR--OO
UNITATE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚIIUNITATE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

 În zonele seismice, siguranta unitătilor medicale prezintă
importantă atât prin rolul lor specific în asistenta medicală
după cutremur, cât si prin prezenta unui număr mare de
pacienti care trebuie protejati.

 Se pot produce următoarele categorii de efecte:

 avarii structurale si nestructurale, deformatii de elemente
care produc scoaterea din functiune a unitătii în perioadacare produc scoaterea din functiune a unitătii în perioada
de urgentă post-seismică. În cazul utilizării unor
constructii fără asigurare aniseismică eficientă sau cu
deformatii excesive la cutremur, se înregistrează răniri si
pierderi de vieti numeroase între pacienti si personal;

 avarii si disfunctionalităti în instalatiile electrice, sanitare,
de alimentare cu apă, de căldură, combustibil la sediul
propriu sau în zona învecinată, a căilor de acces
implicând fuctionarea unitătii medicale, la capacitate,
partial sau total, în perioada în care după cutremur
solicitările sunt maxime;



RISCURI  LA CUTREMURRISCURI  LA CUTREMUR

Riscurile avute în vedere în cazul clădirilor spitalicesti sunt:
 generale- comune tuturor clădirilor civile
 specifice spitalelor- rezultate atat din partea structurala cat si
din partea de instalatii si echipamente, asociate cu:

 aglomerare de persoane cu capacităti fizice si psihice
diminuate

 aglomerare de persoane purtătoare de infectii microbiene, aglomerare de persoane purtătoare de infectii microbiene,
concomitent cu concentrarea de activităti (acte medicale)
care comportă manipulări ale germenilor patogeni cu risc de
proliferare si răpândire

 aglomerare de tehnologii, echipamente, instalatii, cu
potential de producere a accidentelor

Cu privire la rezistentă si stabilitate, constructiile destinate
spitalelor trebuie să asigure de la proiectare sau după reabilitare
satisfacerea exigentelor utilizatorilor pe întreaga durată de serviciu
în conditiile unei exploatări normale.



RISCURI SPECIFICERISCURI SPECIFICE

 (prăbusirea totală sau partială a clădirii)

 deformări de mărime inadmisibilă ale elementelor structurale
care să provoace avarierea elementelor nestructurale ale
clădirii, a instalatiilor sau a aparaturii medicale

 avarii ale constructiei rezultând din accidente tehnice

 Comportarea la cutremur a structurilor critice si de urgentă
cum ar fi spitalele mari, alături de statiile de salvare si centrelecum ar fi spitalele mari, alături de statiile de salvare si centrele
de comunicatii, este de importată strategică în eforturile de
refacere post seismică. Aceste dotări, care trebuie să fie
disponibile si operationale imediat după un cutremur
devastator, ar trebui să lucreze la capacitatea maximă imediat
după dezastru si să nu devină o responsabilitate suplimentară
în timpul actiunilor ulterioare de căutare si salvare.

 Starea utilitătilor, în mod special alimentarea cu apă, curent
electric etc. este de asemenea de importantă strategică.



 răsturnarea, deconectarea si avarierea (prin prăbusirea unor
elemente structurale sau nestructurale, tencuieli,
ornamente) a aparaturii de interventie specializată,

Spre deosebire de alte fenomene naturale, miscarea seismică
reprezintă o solicitare simultană a terenului, structurilor de clădiri,
a echipamentelor, instalatiilor, mobilierului si persoanelor
prezente, cu un potential distructiv si de stres extraordinar, care
poate afecta grav capacitatea unitătilor medicale de a-si îndeplini
atributiile, în situatia curentă în care atât localitatea cât si zona
înconjurătoare au fost expuse unui impact seismic considerabil.

ornamente) a aparaturii de interventie specializată,
investigare, tratament, spitalizare, a stocurilor de materiale
sanitare si medicamente;

 efecte combinate;
 supraaglomerarea unitătilor cu pacienti si victime care

trebuie tratati de urgentă în lipsa unei pregătiri prealabile
pentru astfel de situatii sau a aparitiei unor solicitări natură
diferită celei obisnuite;

 imposibilitatea sau reducerea capacitătii de management,
logistică si asigurare a resurselor de interventie pentru
sectorul sanitar în situatia creată.



 La inceput nu vom sti ca este sau nu cutremurLa inceput nu vom sti ca este sau nu cutremur
 Cand ne dam seama, poate fi prea tarziu…Cand ne dam seama, poate fi prea tarziu…
 Oriunde neOriunde ne--am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm am afla, ne păstrăm calmul, ne protejăm 

si nu intrăm în panicăsi nu intrăm în panică !!

SCENARII DE CUTREMUR IN CLADIRI.SCENARII DE CUTREMUR IN CLADIRI.
CE FACEM CAND SIMTIM UN CUTREMUR.CE FACEM CAND SIMTIM UN CUTREMUR.

RECOMANDARI ACCEPTATE PE PLAN MONDIAL IN RECOMANDARI ACCEPTATE PE PLAN MONDIAL IN 
SUA, JAPONIA, U. E. etcSUA, JAPONIA, U. E. etc

si nu intrăm în panicăsi nu intrăm în panică !!
 Oprim focul !Oprim focul !
 Ne protejăm sub masăNe protejăm sub masă sau sau sub un toc de usă sub un toc de usă ori ori sub sub 

o grindăo grindă, despre care stim ca sunt rezistente, despre care stim ca sunt rezistente !!
 Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de Ne ferim de obiectele înalte, de cele suspendate si de 

ferestre ! ferestre ! 



Aspecte specifice privind planificarea activitătilor de 
pregătire antiseismică în unităti medicale 

 Pregătirea antiseismică poate privi cateva categorii de
personal:

- cadrele de conducere, medicale – cu studii superioare;

- cadrele medicale cu studii medii si atributii cheie în
asigurarea serviciilor medicale în situatii de urgentă;

- cadrele tehnico-auxiliare si administrative implicate în
asigurarea activitătilor curente.asigurarea activitătilor curente.

Factorii care influentează reactia si comportarea umană în caz
de cutremur:

 factorii cauzali: oscilatiile terenului si ale constructiei, care
actionează fizic si psihic asupra individului sau grupului;

 factorii fiziologi si psihologici: reprezintă efectul celor
cauzali;

 factorii de educatie, instruire si sociali: conditionează atât
reactia individuală cât si a colectivitătilor;

 factorii circumstantiali: (oră, sezon) reduc sau amplifică
actiunea celor precedenti.



Situatii tipice (ipoteze) de incidentă a cutremurului în 
raport cu activitatea din domeniul sănătății 

Din analiza experientei cutremurelor precedente
rezultă cateva situatii pentru care tot personalul
trebuie să fie instruit:

 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zicazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
de lucru;

 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
nelucrătoare (acolo unde nu este flux
permanent)

 protectia antiseismică si reactia controlată în
afara unitatii (pe drum spre casă, în locuintă, în
localitate, în locuri aglomerate);



Rolul unor spitale mai mici și/sau centre de Rolul unor spitale mai mici și/sau centre de 
îngrijire îngrijire -- medicale locale, de a fi pentru un medicale locale, de a fi pentru un 

anumit timp ”medicul generalist” al comunității anumit timp ”medicul generalist” al comunității 
în care sunt amplasate în care sunt amplasate 

 La un seism puternic, spitalele mari vor fi La un seism puternic, spitalele mari vor fi 
suprasolicitatesuprasolicitate

 Însă nu toate cerințele de după un cutremur vor Însă nu toate cerințele de după un cutremur vor 
fi de urgență...fi de urgență...fi de urgență...fi de urgență...

 Și poate că niște spitale mici sunt mai apropiate Și poate că niște spitale mici sunt mai apropiate 
de oameni chiar și decât medicul de familie..de oameni chiar și decât medicul de familie..

 Clădirile noi din centrele mici vor rezista mai Clădirile noi din centrele mici vor rezista mai 
bine și ar putea să fie aproape de diferitele bine și ar putea să fie aproape de diferitele 
necesități de asistență medicală curentă ale necesități de asistență medicală curentă ale 
categoriilor de populație vulnerabile din jurul categoriilor de populație vulnerabile din jurul 
acelui centru...acelui centru...



SCENARII DE IMPACTSCENARII DE IMPACT
Pregătirea va lua în consideratie ca ipoteze specifice,

în corelatie cu sistemul de ture si permanenta cadrelor
medicale si de conducere, următoarele ipoteze:
• cutremurul pe timp de zi
• cutremurul pe timp de noapte
• cutremur în sezon cald;
• cutremur în sezon rece.• cutremur în sezon rece.

Personalul trebuie să fie informat si asupra modului
de comportare si riscurilor din propria locuintă, cartier,
localitate ca si asupra reactiei ce trebuie să o aibă
împreună cu familia.

Regulamentele si protocoalele legal aplicabile trebuie
corelate cu aceste situatii.

 Detalii:Detalii: https://inforisx.incd.ro/https://inforisx.incd.ro/





CutremurCutremur Zagreb, Zagreb, 
martiemartie 20202020



CutremurCutremur Zagreb, Zagreb, martiemartie 2020 2020 
EvacuareaEvacuarea unorunor spitalespitale avariateavariate



Cutremur Izmir, Turcia, M 7, Cutremur Izmir, Turcia, M 7, 
30 octombrie 202030 octombrie 2020



SUA Cutremurul Northridge / Los Angeles 1994SUA Cutremurul Northridge / Los Angeles 1994
Avariile instalatiilor de aer conditionat au impus evacuarea acestui Avariile instalatiilor de aer conditionat au impus evacuarea acestui 

spitalspital

In alte cazuri, miscarea 
seismică a rupt tevile de la 
sprinklere iar apa a facut 
inutilizabile multe spitale



INCENDII FARA CUTREMURINCENDII FARA CUTREMUR
Spitalul județean Piatra Neamț, 14.11. 2020Spitalul județean Piatra Neamț, 14.11. 2020

Spitalul Matei Balș, 29.01.2021



SJU Constanța, 24.07.2021SJU Constanța, 24.07.2021

Spitalul de Boli 
Infectioase Constanta, 
1.10.2021



Vă mulțumim!Vă mulțumim!


