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Platforma https://
ajutacubucurie.ro/ poa-
te fi accesată de oricine  
dorește să întindă o mână 
de ajutor acestor oameni 
necăjiți. „În aceste vre-
muri de criză, Patriarhia 
Română și Federația Fi-
lantropia încearcă să dea 
o mână de ajutor persoa-
nelor afectate de conflic-
tul dintre Rusia și Ucraina. 
Momentele pline de dure-
re prin care trec persoa-
nele refugiate din calea 
războiului pot fi ameliora-
te cu rugăciune și solida-
ritate din partea noastră”, 
spun inițiatorii proiectu-
lui. Toți cei interesați să 
sprijine, după posibilități, 
refugiații din calea războ-
iului o pot face accesând 
platforma online. Ast-
fel, pot fi oferite donații 
financiare sau materia-
le. De asemenea, dorito-
rii se pot înscrie ca volun-
tari și pot ajuta din aceas-
tă postură. Potrivit Patri-
arhiei Române, numai în 
perioada 11-17 martie, pe 
platforma online ajutăcu-
bucurie.ro au fost dona-
te sumele de 19.338 lei și 
828.41 euro. 2.907 per-
soane din rândul preoților 
și al voluntarilor s-au ală-
turat acțiunilor caritabile.

Se oferă mâncare, 
îmbrăcăminte, 
medicamente și 
cazare 

Iar acesta nu es-
te singurul ajutor acor-
dat refugiaților ucraineni 
de către Biserica Ortodoxă 
Română. Seria acțiunilor 
caritabile a Bisericii este 
mult mai mare. Sprijinul 
umanitar acordat direct în 
aceste ultime zile a însu-
mat 2.317.859 lei, aces-
ta constând în bani și pro-
duse (hrană caldă, alimen-
te, hrană pentru bebeluși, 
produse igienico-sanitare, 

medicamente, pături, arti-
cole de îmbrăcăminte, ju-
cării etc.). La acest sprijin 
se adaugă multiple servicii 
sociale în derulare (de tra-
ducere - 29.111 benefici-
ari, de consiliere și orienta-
re - 15.582 beneficiari, me-
dicale - 15.303 beneficiari 
și educaționale - 537 bene-
ficiari). În ceea ce privește 
cazarea refugiaților, locu-
rile pentru aceștia se ridi-
că actualmente la 12.665, 
dintre care 8.585 cu servi-
cii de masă incluse. În le-
gătură cu organizarea de 
transporturi umanitare, 
au fost realizate încă 55 
de transporturi în Româ-
nia, 23 de transporturi în 
Ucraina și cinci transpor-
turi în Republica Moldo-
va. Valoarea acestor noi 
transporturi se ridică la su-
ma de 2.409.776 lei. Toto-
dată, 594 de persoane do-
natoare au participat până  
săptămână trecută la cam-
pania Patriarhiei Româ-
ne „Donează sânge pentru 
Ucraina”. 

Patriarhia Română 
continuă seria 
acțiunilor caritabile 

Patriarhia  Română 
a trimis un tir cu aju-
toare pentru refugiații 
ajunși în Republica Mol-
dova. Produsele, în valoa-
re de 228.293 de lei au 
fost distribuite în centrele 
pentru refugiați de Misiu-
nea Socială Diaconia a Mi-
tropoliei Basarabiei,

Pentru sprijinirea refu-
giaților, Patriarhia Română a 
mai primit un ajutor finan-
ciar în valoare de 100.000 
de dolari de la Organizația 
Internațională pentru Ca-
ritate Creștin Ortodoxă 
(IOCC) a Adunării Episco-
pilor Ortodocși Canonici din 
America.

Luni, 7 martie, Preșe-
dintele Federației Filan-
tropia a Patriarhiei Ro-
mâne și voluntarii IOCC 
au vizitat Vicariatul Orto-
dox Ucrainean din Sighe-
tu Marmației, pentru a-și 
oferi sprijinul. 
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PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Slujba de pomenire 
a polițiștilor suiți la Ce-
ruri a fost oficiată de că-
tre Preasfințitul Părin-
te Episcop Vicar Patriar-
hal Ieronim Sinaitul. „Slu-
jirea dumneavoastră es-
te complexă. Vă felici-
tăm pentru toate efor-
turile depuse de această 
instituție. Este de dato-
ria noastră să nu-i uităm 
și să îi pomenim pe pre-
decesori și în modul aces-
ta onorăm tot ceea ce es-
te frumos, drept, cinstit și 
de urmat în viața noastră 
socială. Vă urăm La mulți 
ani cu acest prilej de ani-
versare. Să aveți parte 
de multă sănătate, pute-
re, lumină de la Dumne-
zeu în instrumentarea tu-
turor activităților specifice 
care ajută să fie respec-
tată Constituția, demnita-
tea omului, drepturile lui, 
libertățile cetățenești, să 
fie apărate proprietatea 
publică și privată și toa-
te celelalte care derivă”, a 
spus PS Ieronim Sinaitul, 
citat de Basilica.ro. 

Scurt istoric 
Alegerea datei de 25 

martie ca zi a instituției 
amintite este legată de 
simbolul creștin al Bu-
nei Vestiri aflat pe primul 
steag al Marii Agii, sim-
bol ce a fost preluat și pe 

actualul drapel al Poliției 
Române. Primele ates-
tări privind Poliția Româ-
nă datează din vremea 
lui Neagoe Basarab sau a 
lui Mihai Viteazu (crearea 
instituției agiei), continuă 
cu domnia lui Mihai Sutzu 
(organizarea pazei Capi-
talei, emiterea primelor 
acte de identitate și regle-
mentarea portului arme-
lor), iar din 1806, orga-
nele de pază și ordine din 
Capitală primesc denumi-
rea generică de Poliție. În 
1821, Tudor Vladimirescu 
acorda scutiri de taxe și 
impozite celor însărcinați 
să mențină ordinea pu-
blică și să apere propri-
etatea cetățenilor, iar în 
1831, prin Regulamentele 
organice, atribuțiile poliției 
sunt extinse. În timpul 
Revoluției de la 1848 are 
loc reorganizarea poliției, 
prin apariția instituției 
șefului poliției Capitalei 
căruia i se subordonea-
ză Guardia municipală. La 
9 iunie 1850, domnitorul 
Ghica Vodă emite “Cronica 
polițienească” prin care, în 
cele 158 de articole, erau 
reglementate sarcinile “în-
altei poliții” și „obișnuitei 
poliții”, ceea ce a consti-
tuit momentul creării pri-
mei structuri centrale cu 
atribuții în organizarea și 
coordonarea activităților 
polițienești.

În ziua Bunei Vestiri, Poliția Română a 
împlinit 200 de ani de la înființare. Cu 
acest prilej, polițiștii și-au comemorat 
predecesorii, la Mănăstirea Radu Vodă.

Biserica Ortodoxă Română 
sprijină refugiații din Ucraina 

„Ajută cu bucurie” este un proiect 
care permite oricărui creștin să 

sprijine persoanele afectate de război 

Eparhiile Bisericii Ortodoxe Române împreună 
cu Federația Filantropia au oferit în sprijinul 
victimelor războiului din Ucraina, aproape 
cinci milioane de lei în numai o săptămână. 
Mai mult, pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor persoanelor refugiate, Patriarhia 
Română și Fundația Filantropia pun la 
dispoziția populației o aplicație online care 
permite colectarea unor  donații.

Polițiștii  și‑au 
comemorat 

predecesorii la 
Mănăstirea Radu 

Vodă


