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După cum am mai re-
latat, Primăria orașului 
Buftea a emis o adresă că-
tre Departamentul pen-
tru Situații de Urgență, în 
atenția Grupului de lucru 
pentru gestionarea fluxu-
lui de refugiați din Ucraina, 
prin care și-a manifestat 
intenția fermă de a-și oferi 
sprijinul și prin care a adus 
la cunoștința respectivului 
organism faptul că la nive-
lul orașului Buftea există 
posibilitatea cazării imedi-
ate a refugiaților, în spații 
aparținând domeniului 
public/privat. De aseme-
nea, Primăria a demarat o 
campanie umanitară loca-
lă de strângere de donații, 
constând în produse de 
strictă necesitate pentru 
refugiații ucraineni. Prin 
intermediul cantinei socia-
le a orașului, se poate asi-
gura hrana refugiaților, în 
timp ce asistența medicală 
poate fi asigurată de Spi-
talul de Obstetrică-Gine-
cologie din Buftea, unde 
există personal ultra-cali-
ficat.

Buftenii, ca de 
fiecare dată, au 
fost săritori

Primarul Gheorghe 
Pistol ne-a povestit că încă 
de pe data de 27 februa-
rie, Primăria orașului Buf-
tea a trimis o adresă Co-
mandamentului pentru 

Situații de Urgență, prin 
care a anunțat că a pus 
la dispoziție 250 de locuri 
de cazare pentru refugiații 
din Ucraina. Începând 
de lunea trecută, de la 
ora 15.00, au sosit primii 
refugiați, tineri, proveniți 
din campusuri universita-
re, studenți indieni la Uni-
versitatea de Medicină, 
care au fost cazați la Sa-
la de Sport a orașului Buf-
tea. Era vorba despre 80 
de persoane. ”În același 
timp am, făcut o solicitare 
către toți locuitorii orașului 
Buftea să doneze, fiecare 
ce poate, pentru a venit 
în sprijinul acestor persoa-
ne greu încercate. Bufte-
nii, ca de fiecare dată, au 
fost săritori și ne-au venit 
în ajutor cu paturi, perne, 
saltele, produse alimenta-
re, lucruri care  ne-au fost 
de mare folos, pentru ca-
zarea studenților indieni. 
Am avut o legătură di-
rectă cu doamna prefect 
și îi mulțumim, pe aceas-
tă cale, pentru implica-
rea pe care a avut-o de fi-
ecare dată, în punerea la 
dispoziție a celor necesare 
pentru desfășurarea în bu-
ne condiții a acestei proce-
duri”, a precizat edilul.

Primarul orașului Buf-
tea ne-a spus că tine-
rii cazați au primit, de la 
periuțe de dinți, până la 
cartele telefonice, sau pa-
puci. Nu au dus lipsă de 

nimic. ”Noi avem în inte-
riorul localității o cantină 
și ne-a fost foarte ușor să 
le asigurăm o masă cal-
dă, dar și hrană rece, in-
clusiv cu fructe. Pot spu-
ne că, pe măsură ce zilele 
treceau, donațiile veneau 
din abundență, lucru care 
ne-a bucurat, pentru că 
nu este simplu să hrănești 
atâtea persoane. Și în pri-
mul rând ne-a uimit fap-
tul că acești tineri aveau 
foarte mult bun simț. 
Am avut patru tranșe de 

studenți indieni, toți au 
fost repartizați la unitățile 
noastre de cazare, inclu-
siv la cantină, unde avem 
30 de paturi, dar și la Sta-
dion unde avem 20 de pa-
turi. Ulterior, tinerii au fost 
duși la aeroport, au fost 
ajutați să primească bile-
te de avion, ne-am luat la 
revedere în condiții foar-
te frumoase. Mulțumirea 
a fost cu atât mai mare cu 
cât ei ne-au trimit inclusiv 
mesaje de felicitări când 
au ajuns în India.”, a po-

vestit edilul.

Cel mai sensibil 
moment, primirea 
mamelor cu copii

A urmat, potrivit pri-
marului, partea cea mai 
dură a acestor eveni-
mente: primirea mame-
lor cu copii din Ucraina. 
Aici, sentimentele au fost 
și mai profunde, pentru 
autoritățile buftene  s-au 
confruntat cu oameni ca-
re și-au părăsit casele și 
nu știau care este direcția 

în care ar trebui să o ia. 
”Erau puțin speriați, dar 
văzându-ne atât de pri-
mitori, și-au dat seama 
că gazda este cea mai po-
trivită pentru ei”, a pre-
cizat primarul, explicând 
că din punctul de vede-
re al organizării, volunta-
rii au lucrat în ture, pen-
tru asigurarea meselor de 
dimineață, prânz și seară. 

”Cred că am făcut față 
până acum acestor provo-
cări de a le asigura celor 
cazați toate condițiile”, a 

spus primarul Gheorghe 
Pistol. Domnia sa a do-
rit să mulțumească și me-
diului privat, reprezen-
tat de o firmă privată din 
localitate, care a pus la 
dispoziție un bloc cu 60 
de apartamente, care se 
pretează familiilor cu co-
pii, mult mai bine decât 
spațiul de cazare din sa-
la de sport. 

”Avem în continua-
re nevoie de sprijin foar-
te mare, pentru că vă dați 
seama, când ai cazate 60 
de familii numai la bloc, ai 
nevoie de femeie de ser-
viciu, persoane care să 
gătească, să servească 
masa etc.” a explicat pri-
marul orașului Buftea.

Organizare bazată 
pe donații

P r i m a r u l  G h e o r -
ghe Pistol ne-a spus 
că până acum costurile 
administrației pentru adă-
postirea refugiaților din 
Ucraina au fost zero, da-
torită donațiilor. ”Încer-
căm să fim de ajutor în 
continuare, atât Coman-
damentului, cât și Pre-

fecturii Ilfov și CJ Ilfov, 
dlui președinte Thuma 
Hubert. Pe măsură ce vin 
autocare cu refugiați, în-
cercăm să relocăm fami-
liile fără copii, să le du-
cem în sala de sport, un-
de dispunem de 90 de lo-
curi de cazare. Familii-
le cu copii sunt cazate în 
zona de cantină, blocul 
de locuințe, dar și la sta-
dion. Până acum, nu am 
avut evenimente neplă-
cute, din contră, totul s-a 
desfășurat foarte bine, 
iar refugiații sunt plăcut 
surprinși de modul în care 
au fost primiți. Pe de altă 
parte, voluntarii din Buf-
tea, care sunt majoritatea 
angajați ai primăriei, își 
iau uniforma de voluntari 
și ajută acești refugiați. 
Sperăm să reușim să tre-
cem cu bine de această 
perioadă”, a punctat pri-
marul.

Mai mult, pentru 
că cetățenii din Buftea 
chiar sunt foarte implicați 
emoțional în suferința 
refugiaților, nu au uitat 
de ziua de 8 martie. Cu 
ocazia acestei sărbători 
internaționale, toate fe-

meile cazate la Buftea au 
primit din partea Liceului 
”Dumitru Dumitrescu” o 
scrisoare, un mesaj foarte 
duios și un mărțișor. ”De 
asemenea, le-am oferit un 
tort pentru această minu-
nată zi, dedicată doamne-
lor”, a mai spus primarul 
Gheorghe Pistol.

Mediul privat, 
puternic implicat 
în nevoile 
comunității

Primirea refugiaților 
a fost sprijinită în Buftea 
masiv de mediul privat, 
reprezentat și de frații 
Murad, cunoscuți oameni 
de afaceri libanezi, care 
au asigurat 100 de locuri 
de cazare,  într-un bloc 
de locuințe, care aparține 
uneia dintre companiile 
acestora. ”Avem doi bucă-
tari și o echipă non-stop 
de primire a refugiaților. 
Frații Murad susțin 
autoritățile locale aici, 
prin dr. Ahmed Murad, iar 
la Phoenicia Grand Hotel 
din București, prin dl. Mu-
hammad Murad”, ne-a de-
clarat un reprezentant al 
Sima Prod SRL, una din-
tre firmele ce aparțin oa-
menilor de afaceri Murad. 
Am aflat astfel că aceștia 
au oferit refugiaților un 
bloc de locuințe, unde 
erau găzduiți muncitori ai 
companiei.

Reprezentanți i f ir-
mei au aflat de la prima-
rul Gheorghe Pistol des-
pre nevoile comunității și 

au organizat rapid 50 de 
locuri de cazare. Capa-
citatea de cazare a cres-
cut apoi la 100 de locuri 
în scurt timp, existând 
preocuparea de a ajunge 
la 150 de locuri disponibi-
le de cazare. Sunt puse la 
dispoziție trei mese pe zi, 
calde. 

Partea de logistică 
este asigurată de Primă-
ria orașului Buftea, caza-
rea și masa intră exclusiv 
în ajutorul oferit de Sima 
Prod SRL. Pentru că fir-

ma are experiență foarte 
mare în domeniul hotelier, 
spațiile au fost organizate 
chiar pe aceste principii. 
De aceea, se colaborea-
ză și cu o spălătorie pen-
tru a asigura tot confortul, 
iar primăria asigură servi-
ciile de curățenie, care se 
adaugă activității perso-
nalului ce a fost adus de 
la Neptun și funcționează 
în camere în regim hote-
lier. 

Re prezentan ții  firmei 
ne-au spus că oamenii 

de afaceri Murad vor ofe-
ri sprijin atâta timp cât 
va fi necesar și primarul 
orașului Buftea va solicita 
acest lucru.

În proporție de 99%, 
în blocul de locuințe stau 
acum familii cu copii mi-
ci, astfel că având ba-
ie în cameră, au intimi-
tate și confort. Se poate 
spune astfel că, cel puțin 
din punct de vedere lo-
gistic, cetățenii refugiați 
în Buftea nu duc lipsă de 
nimic.

actualitate actualitate

Se fac în continuare eforturi majore, la Buftea, pentru sprijinirea refugiaţilor
Cetățenii sosiți din 
Ucraina primesc 
cazare, hrană și 
asistență medicală 
La inițiativa primarului Gheorghe Pistol, Primăria 
Buftea a venit în ajutorul refugiaților proveniți din 
Ucraina, oferindu-le adăpost și hrană. Primarul 
orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a dorit să le 
mulțumească, prin intermediul Jurnalului de 
Ilfov, încă o dată, tuturor celor care se implică în 
campania umanitară și face apel la cetățeni să 
se alăture campaniei de ajutorare a refugiaților 
ucraineni, donând produse de strictă necesitate. 
Donațiile se fac la Casa de Cultură din fața 
Primăriei Buftea, de luni până vineri, de la 08:00 la 
18:00. 

Cristina NedelCu
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