
Astăzi, 02.03.2022, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență Mehedinți s-a stabilit cadrul organizatoric de întrajutorare a persoanelor 
afectate în urma conflictului armat din UCRAINA. 
 

I. Pentru primirea donațiilor la nivel județean, în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, vor funcționa următoarele puncte de colectare:  

- strada Constructorului nr.1 (lângă centrul comercial CORA)- începând cu 

02.03.2022, telefon 0743 057 335 
- strada I.C. Brătianu, nr.2 (sediul nr.2 al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Mehedinți)- începând cu 03.03.2022 
- B-dul Mihai Viteazu, nr.78 (lângă centrul comercial Carrefour)- începând cu 

03.03.2022 
 

În orașele și comunele județului, punctele de colectare vor fi amenajate și 
organizate prin grija și responsabilitatea primăriilor, care vor afișa datele de contact 
necesare.  
 Donațiile bănești se vor realiza direct către Societatea Națională de Cruce 
Roșie din România, în conturile deschise la BRD București: 

- În lei RO76BRDE410SV07590484100 

- În euro RO12BRDE410SV31714694100 
- În USD RO88BRDE410SV36413794100 
 

 Acțiunea de colectare se va realiza sub coordonarea unitară a Centrului 
Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor (CJCCI), structură operațională 
a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu următoarele date de contact:  

- nr. de telefon: 0749 012 573, 
- e-mail: ajutoare@isumehedinti.ro   

 
 Cetățenii, instituțiile publice și operatorii economici pot dona următoarele: 

 produse alimentare, ambalate sau conservate, neperisabile și/sau cu 
termen de valabilitate de minim 3 luni; 

 articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, noi sau igienizate și 
ambalate pe categorii și mărimi; 

 produse sanitare și de îngrijire personală (săpun, detergenți, etc.); 
 paturi pliante, saltele, lenjerii, pături, perne, saci de dormit, prosoape, 

etc., noi. 
  II. Instituțiile publice, operatorii economici (inclusiv domeniul hotelier) și 
persoanele fizice care pot pune la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă 
determinată, spații de cazare și masă, se vor adresa CJCCI la datele de contact mai 
sus menționate. 
  III. Persoanele care se oferă să participe ca voluntari la operațiuni care se 
referă la colectarea, sortarea, ambalarea, încărcarea și transportul produselor, se vor 
adresa CJCCI, la datele de contact mai sus menționate, sau Filialei Mehedinți a  

Societății Naționale de Cruce Roșie din România. 
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