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Incendiu devastator în
Arhiepiscopia Tomisului

Un puternic incendiu a izbucnit, joi
după-amiază, la Mănăstirea Sfântul Apostol
Filip, aflată în apropierea localităţii
Adamclisi, din județul Constanța, unde s-au
deplasat trei autospeciale de stingere, o
autoscară şi un echipaj SMURD.

Potrivit
Inspectoratului
pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU)
Dobrogea, focul a
ars generalizat, iar
turla aşezământului
s-a prăbuşit.
Purtătorul de cuvânt
al Arhiepiscopiei
Tomisului, preotul
Eugen Tănăsescu, a
spus că este posibil ca incendiul să fi fost
cauzat de defecţiuni la reţeaua electrică.
„Din primele informaţii, au fost probleme la
reţeaua electrică şi s-a încercat remedierea
lor. Probabil, incendiul este cauzat de
această situaţie. (...) Se efectuau lucrări de
finisare la corpurile de chilii, a afirmat
Tănăsescu. Mănăstirea Sf. Apostol Filip este
una de călugări. Reamintim că, tot în
Arhiepiscopia Tomisului, anul trecut, în luna
decembrie, au ars integral chiliile Mănăstirii
Sf. Gheorghe din satul Cloșca, comuna
Horia, tot o mănăstire de călugări. Și atunci
s-a presupus că incendiul a pornit de la o
improvizație la instalația electrică.

Pe scurt.

Joi, poliţiştii de
frontieră, membri ai
echipajului navei

maritime MAI 1104, din cadrul
Gărzii de Coastă, s-au întors
acasă după o misiune de trei
luni, desfăşurată în Marea
Egee, sub egida Agenţiei
Europene pentru Poliţia de
Frontieră şi Garda de Coastă
(FRONTEX). În perioada
01.07-30.09.2019, nava
maritimă de supraveghere MAI
1104 din cadrul Gărzii de Coastă a
participat la misiunea “POSEIDON
2019”, organizată sub egida FRONTEX
(Agenţia Europeană pentru Poliţia de
Frontieră şi Garda de Coastă).
Operaţiunea s-a desfăşurat în Marea
Egee, iar cele două echipaje, aflate
prin rotaţie la bordul navei Poliţiei de
Frontieră Române, au executat misiuni
de patrulare, supraveghere, căutare şi
salvare în Marea Egee, alături de
celelalte state membre U.E.
participante la misiune. Pe durata
operaţiunii, poliţiştii de frontieră români
au executat 93 de misiuni, timp în care

nava Gărzii de Coastă a efectuat 934
ore de patrulare. De asemenea, în
această perioadă, poliţiştii de frontieră
au participat la 25 acţiuni de căutare şi
salvare pe mare (Search and Rescue),
în urma cărora au salvat, transbordat şi
transportat 484 de persoane (160 de
femei, 200 bărbaţi şi 124 de minori),
care se aflau în pericol de înec în apele
Mării Egee. În aceste cazuri, la bordul
navei româneşti au fost derulate
acţiunile specifice (triere şi evaluare
medicală), ulterior persoanele în cauză
fiind transportate în porturile greceşti şi
predate autorităţilor elene, pentru

efectuarea procedurilor
specifice. Obiectivul principal al
Operaţiunii Comune
“POSEIDON 2019” este de a
oferi suport autorităţilor elene în
supravegherea şi controlul la
frontierele maritime ale Uniunii
Europene. Scopul este
derularea de măsuri comune pe
linia gestionării fluxului
migraţionist la frontierele
maritime ale spaţiului comunitar,
intervenţia în cazurile de

căutare şi salvare a persoanelor aflate
în dificultate pe mare (Search and
Rescue), creşterea operativităţii
schimbului de date şi informaţii între
autorităţile implicate în operaţiune,
precum şi un schimb eficient de
experienţă şi de bune practici între
poliţiştii de frontieră europeni.
”POSEIDON 2019”, la care iau parte
poliţiştii de frontieră români, este
finanţată de Uniunea Europeană şi
coordonată de Agenţia Frontex, iar
responsabilitatea informaţiilor din
materialul de presă aparţine Poliţiei de
Frontieră Române.

În cadrul misiunii „Poseidon 2019”, la frontiera maritimă externă a UE 

Poliţişti de frontieră români
au salvat 400 de persoane
de la înec în Marea Egee


