BULETIN INFORMATIV
POMPIERII TIMIŞENI ÎN SUD - ESTUL ŢĂRII
Două autocamioane ale I.S.U. „Banat” al judeţului Timiş au pornit în
această dimineaţă spre sud – estul ţării, încărcate cu alimente şi bunuri materiale
oferite de cetăţenii judeţului Timiş, în semn de empatie şi solidaritate faţă de
persoanele sinistrate din judeţele aflate sub zăpezi.

La dispoziţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pompierii timişeni
au organizat la sediul unităţii de pe strada Înfrăţirii, nr. 13, un Punct de colectare
ajutoare pentru persoanele sinistrate, cu program de recepţie a mărfurilor, zilnic, în
intervalul orar 09.00 – 17.00. Din motive de sănătate şi eficienţă, sunt preluate numai
alimente neperisabile, cu termen de garanţie valabil şi ambalate corespunzător,
îmbrăcăminte de iarnă, pături şi alte bunuri aferente sezonului, aflate în stare bună.
Cetăţenii judeţului Timiş nu au rămas indiferenţi faţă de apelul pompierilor şi nici
faţă de situaţia semenilor noştri aflaţi în nevoie. Astfel, în mai puţin de 48 de ore de la
înfiinţarea centrului, s-au primit de la cetăţeni şi agenţi economici aproximativ 12 t de
alimente şi 200 kg haine de iarnă, care constituie un prim transport spre judeţele
Ialomiţa, Buzău şi Vrancea.
Un al doilea transport urmează să părăsească judeţul Timiş în cursul acestei
săptămâni, prin grija Consiliului Judeţean Timiş, care pune la dispoziţia sinistraţilor 10 t
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de alimente (ulei şi făină).

Pe această cale pompierii militari se alătură tuturor cetăţenilor judeţului Timiş
care, în măsura posibilităţilor şi a resurselor de care dispun, doresc să fie alături de
românii greu încercaţi din nord – estul ţării şi răspund pozitiv îndemnului la solidaritate.

Pentru personalul inspectoratului, fiecare viaţă contează!
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