
 

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 23/27.02.2022 a Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau, unitatile administrativ teritoriale de 
pe raza judetului Bacau organizeaza centre locale pentru colectarea ajutoarelor 
umanitare, astfel: 
 

𝗣𝗿𝗶𝗺�̆�𝗿𝗶𝗮 comunei Podu Turcului  organizeaza 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿�̆�  

”Sprijin pentru 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗴𝗶𝗮𝘁 ̦𝗶𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗨𝗰𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮” 
 

Punctul de colectare este amenajat în sala de sedinta  din  incinta Primăriei Podu 
Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 170. 
 

 Orar de funcționare: de luni până joi, între orele 08.00 – 16:00, vineri: - între 
orele 08:00 – 14:00. 
 

 Puteți dona: 
 

produse de igienă personală (săpun, detergent, dezinfectant, absorbante, etc); 

alimente de bază neperisabile (mălai, făină de grâu, zahăr, ulei, orez, grâu, griș, 
fasole, mazăre uscată, linte, arpacaș, lapte praf, paste făinoase, etc)  

conserve (carne, pește, pate de ficat, dulceață, compoturi, etc),  

produse alimentare instant (supe, fulgi de fasole, fulgi de cartofi, fulgi de cereale, 
etc),  

băuturi (cacao, cafea, ceai, apă, sucuri, etc),  

dulciuri (biscuiți, napolitane, fursecuri, ciocolată, covrigi, etc), 

articole pentru copii (scutece de unică folosință, șervețele umede, etc) 

pături, saci de dormit. 

Avem rugămintea să nu donați produse perisabile precum: preparate din carne 
(șuncă, cârnați, kaiser, etc.) conserve de casă (dulcețuri, gemuri, compoturi, etc) sau 
produse al căror termen de garanție se apropie de final.  

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza produsele neconforme, murdare sau 
foarte uzate. 

Produsele vor fi trimise către punctul central de primire a ajutoarelor donate de 
populatie, operatori economici si institutii la Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau – 
Pavilionul nr. 2, pentru distribuire.  
 

ATENȚIE  

Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne îndeamnă să fim vigilenți cu 
privire la postările de pe social media sau la mesajele primite din surse necunoscute, 
prin care se face apel la donații pentru cauza Ucrainei! Evitați să furnizați date sau să 
trimiteți bani fără o documentare prealabilă referitor la legitimitatea inițiativei! 

Eventuale plăți efectuate pe site-uri de #phishing pot duce la situația în care 
atacatorii să extragă de la dvs. nu doar bani, ci și datele de card sau date personale. 

Încă o dată, mulțumiri tuturor pentru implicare și disponibilitate! 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/phishing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDoHvOxihRpQVpGy5ylAeEA5DU-fb31Wpn8_YMdBrYT9-B4NMj0HRv8y-iQIN4O0OmRQe8ZiHBe9oSycK3e_VU1572Gm1M-fpZ72XOxFj4YVqSK_msmxG4hlXtA3eMy4iYkF6kmkwrLZKx1mdXuzeO&__tn__=*NK-R

