
"Ajutor pentru Asia" si de la sibieni
<i>Crucea Rosie cere si ajutorul sibienilor pentru sinistratii din Asia . Cutremurul din Asia a fost cel mai
mare din ultimii 40 de ani, iar valurile tsunami declansate de acesta au ucis cele mai multe persoane din
ultimii 200 de ani</i><br />  <br />  Sibienii care au urmarit cu sufletul la gura dezastrul provocat de cel
mai mare cutremur din ultimii 40 de ani pot ajuta sinistratii din Asia. In urma acestei tragedii, Federatia
Internationala a Societatilor de Cruce Rosie a inceput strangerea de fonduri. Crucea Rosie din Romania
s-a aliat si ea la acest plan de ajutorare prin toate filialele judetene.  "Nu putem ramane neclintiti in fata
unei asemenea tragedii. Facem apel la toti cei care vor sa ajute sinistratii, sa o faca. Este mai mult decat o
fapta buna" , spune Claudia Popa, directorul executiv al filialei de Cruce Rosie din Sibiu.<br />  Daca de
cele mai multe ori, Crucea Rosie accepta mai multe feluri de ajutoare, de data aceasta, sibienii care vor
sa-i ajute pe sinistratii din Asia o pot face numai cu bani.  "S-a hotarat ca ajutoarele sa fie in bani.
Oamenii de acolo au nevoie de ajutor cat mai rapid, si banii se pot transforma rapid in orice fel de alt
produs ar avea ei nevoie" , mai spune Claudia Popa. <br />  <br />  <b>Conturi deschise pentru
sinistrati</b><br />  Dezastrul provocat de cel mai mare cutremur din ultimii 40 de ani si de valurile
tsunami declansate de acesta au ucis cele mai multe persoane in ultimii 200 de ani. Crucea Rosie Romana
a deschis la BRD – Sucursala Piata Romana, doua conturi speciale, in lei si in euro, in care pot fi depuse
contributiile pentru apelul  "Ajutor pentru Asia" . Acestea sunt: <br />  ROL
RO09BRDE410SV44931004100<br />  EUR RO36BRDE410SV44931434100<br />   "Fondurile
colectate prin apelul �Ajutor pentru Asia� vor fi transferate catre Federatia Internationala a Societatilor
de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, care, in calitate de coordonator al operatiunilor, le va aloca pentru
sustinerea Societatilor Nationale din zonele afectate care sunt deja implicate in asistarea victimelor" , a
mai declarat directorul Crucii Rosii Sibiu.<br />  <br />  Laura BUCIU
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