
Fondata in

1993, publicatia

apare in 6 editii

anuale si are difuzare nationala

 

Agenții economici, instituțiile și cetățenii care 
doresc abonamente se pot adresa Fundației CN 
APELL România; detalii privind modul de abonare 
și prețul revistei găsiți la 

Comanda și plata abonamentelor se fac la 
Fundația Centrul Național APELL, 
cont nr. RO 78 BTRL 05101205 A72610 XX, 
deschis la Banca Transilvania, sucursala Turda, 
cod fiscal 21422709, cu mențiunea 

Abonamentele pot fi comandate și retroactiv. Vã 
rugãm sã specificați la fax: 0264 315 464 adresa 
la care doriți să primiți exemplarele comandate.

revistaprotectiacivila.ro

abonamente 
revista PROTECȚIA CIVILĂ.

Revista "PROTECTIA 

CIVILA” contribuie la 

informarea 

specialistilor si a 

autoritatilor centrale

si locale cu atributii in 

domeniu, a institutiilor, 

agentilor economici si 

a cetatenilor, in 

domeniul urgentelor 

civile.
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