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Pompierii timişeni, solidari cu estul ţării

În semn de empatie şi solidaritate faţă de cetăţenii afectaţi de inundaţii în judeţul Galaţi, la
sediul I.S.U. „Banat” al judeţului Timiş a fost înfiinţat astăzi, 14.09.2013, un Punct de colectare
ajutoare pentru persoanele sinistrate.
La dispoziţia prefectului judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU, pompierii timişeni au organizat la
sediul unităţii de pe strada Înfrăţirii, nr. 13, un Punct de colectare ajutoare pentru persoanele sinistrate.
Acest demers vine să sprijine conaţionalii noştrii, care, de 48 de ore, au fost evacuaţi din locuințele
inundate sau grav avariate de fenomenele hidrometeorologice periculoase înregistrate.
Programul de recepţie a bunurilor se va desfăşura zilnic, în cursul săptămânii 14.09 – 20.09.2013, în
intervalul orar 08.00 – 20.00. Din motive de sănătate şi eficienţă, sunt preluate numai alimente
neperisabile, cu termen de garanţie valabil şi ambalate corespunzător, îmbrăcăminte de toamnă iarnă, pături şi alte bunuri aferente sezonului, aflate în stare bună. De îndată ce se va strânge cantitatea
de produse aferentă unui transport, pompierii militari din Timiş vor porni spre judeţul Galaţi, fiind pregătiţi,
la nevoie, chiar să intervină alături de ceilalţi colegi de armă.
La această oră peste 600 de angajați ai MAI – pompieri, jandarmi și polițiști – acționează pentru evacuarea
apei și aluviunilor din locuințele și curțile populației din localităţile Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă,
Cudalbi, Costache Negri și Cuca.
Totodată, jandarmii și pompierii aflați în zonele afectate sprijină acțiunea de distribuire către populație a
ajutoarelor trimise din ţară. Ajutoarele care ajung în zonă şi nu sunt distribuite încă populației sunt
depozitate în incinta primăriilor, paza acestora fiind asigurată cu efective de jandarmi.
Având în vedere situaţia prezentată, pompierii militari din Timiş se alătură tuturor cetăţenilor care, în
măsura posibilităţilor şi a resurselor de care dispun, doresc să fie alături de românii greu încercaţi de
inundaţii şi răspund pozitiv apelului la solidaritate.

Pentru personalul inspectoratului, fiecare viaţă contează!
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