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IMAGINI VIDEO EXCLUSIVE: CUTREMURĂTOR –
MĂMICI CU COPILAȘI ÎN BRAȚE AU FUGIT ÎN
ROMÂNIA. HAOS ÎN VĂMILE DE PE TERITORIUL
UCRAINEAN
De către Vasile Dale  - februarie 24, 2022

Imagini video ne-au sosit în exclusivitatea pe adresa redacției noastre de pe teritoriul țării vecine, Ucraina.

Avem imagini cu coloane de 6-7 km de autoturisme a�ate pe teritoriul ucrainean și care așteaptă de ore

întregi pentru a ajunge în România (în județul Satu Mare sau Maramureș) sau Ungaria.

Avem așadar imagini din punctele de trecere Diakovo (Ucraina) / Halmeu (Satu Mare, România), din

Solotvino (UA) / Sighetu Marmației (Maramureș) dar și din punctul de trecere dintre Ucraina și Ungaria

(Tiszabecsi).

https://vasiledale.ro/author/vasile/
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/refugiati-ucraina-1.jpg?v=1645724662
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274465997_353473353298504_1408106329779333651_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/273994717_653795109286207_4056688895145393810_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/273496709_351880483466234_3905253295744442803_n-1.jpg


Pe de altă parte, la Sighetu Marmației, prin PTF Solotvino/Sighet vin în țara noastră în valuri cetățeni

ucraineni. Sunt și mame cu copii în brațe, oameni cărând pe jos valize în care și-au pus o parte din

lucrurile pe care le aveau în gospodăriile lor din Ucraina. Alături de ei sunt și turiști români care și-au

întrerupt distracție de pe pârtiile din Bucovel.

https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274465997_353473353298504_1408106329779333651_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/273994717_653795109286207_4056688895145393810_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/273496709_351880483466234_3905253295744442803_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274358781_5354095341301946_1660169378867704579_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274315076_283311123915874_3341543286385421846_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274530586_1384113935350540_2053664289316409137_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274211011_539350250651268_5860937999645592805_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274776930_3315890871979773_81703468740172607_n.jpg


Avem și imagini din PTF Petea. Prin această vamă dintre România și Ungaria zeci de ucraineni pleacă spre

Vest, spre rudele care le au pe țarile din Uniunea Europeană.

Ce spune Poliția de Frontieră Română

În data de 24.02.2022, în intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in România, prin punctele de frontieră

situate la granița cu Ucraina (PTF Halmeu-jud. Satu Mare, PTF Sighetu-Marmatiei-jud. Maramures, PTF

Siret-judetul Suceava, PTF Isaccea-judetul Tulcea) aproximativ 5.300 de persoane, cetățeni români și

străini (creștere de 120% comparativ cu același interval orar al zilei anterioare).

Reiterăm faptul că polițiștii de frontieră sunt la datorie și în permanentă legătură cu partenerii

instituționali, �ind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea securității frontierelor României.

Situația este în dinamică, iar măsurile din competența Poliției de Frontieră vor � adaptate, de asemenea,

în funcție de evoluția acesteia.

Rugăm cetățenii să se informeze doar din surse o�ciale.
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AU FUGIT DIN CALEA RĂZBOIULUI / ACTUALIZARE:
TREI UCRAINENI AU TRECUT GRANIȚA PRIN PTF
SIRET. AU CERUT AJUTOR LA 112. CELE TREI
PERSOANE AU FOST GĂSITE
De către Editor  - februarie 24, 2022

Salvamontiștii maramureșeni au fost solicitați în zona muntoasă din apropierea localităților Petrova –

Ruscova. Trei persoane (2 bărbați și o femeie), refugiați din Ucraina și care au trecut frontiera prin PTF

Siret, pentru a ajunge la niște rude, se a�ă într-o zonă în care zăpada este mare, făcându-le deplasarea

imposibilă. S-au rătăcit pe un drum forestier. Au apelat 112 solicitând ajutor autorităților române.

În acest moment salvatorii montani din formația Vișeu se deplasează în zona menționată pentru extracție

și acordarea îngrijirilor medicale dacă va � nevoie.

ACTUALIZARE

Cele trei persoane au fost gasite. Nu au probleme medicale �ind doar speriate si confuze. In acest

moment salvatorii montani ii extrag din zona greu accesibila unde zăpada este foarte mare iar ulterior vor

https://vasiledale.ro/author/editor/
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/disparuti.jpg?v=1645724524


face jonctiunea cu autoritatile române unde acestea vor prelua persoanele pentru procedurile speci�ce in

astfel de cazuri.

ACTUALIZARE – ITPF Sighet

Azi, 24.02.20022, trei cetateni ucraineni (doi barbati si o femeie) care circulau cu un autoturism

inmatriculat in Ucraina pe comunicatia Petrova- Stramtura s-au inpotmolit cu masina in zapada

(carosabilul �ind necuratat pe acest traseu) si au iesit in decor. Acestia au sunat la 112 solicitand ajutor, in

acest sens participand si politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Valea Viseului. Cei

trei cetateni ucraineni sunt intrati legal in tara prin PTF Siret, cu documente de calatorie valabile.
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EXCLUSIV VIDEO: FUG DE RĂZBOI – PRIMII REFUGIAȚI
AU VENIT ÎN ROMÂNIA, PRIN PTF SIGHETU
MARMAȚIEI. MARAMUREȘENI ÎN UCRAINA
De către Vasile Dale  - februarie 24, 2022

Primii refugiați din Ucraina au trecut prin PTF Sighetu Marmației în România. Ucrainenii de etnie română

din zona Solotvino (Slatina) au început să vină înspre țara noastră. Se observă pe teritoriul ucrainean

coloane de mașini, dar și zeci de oameni care urmează să treacă pe jos ”Podul Istoric”. Oamenii spun că

vin în scop turistic însă adevărul este cu totul altul. Marea majoritate sunt din regiunea Ivano–Frankivsk.

Trebuie să spunem că printre cei care au trecut prin PTF Sighet sunt și turiști români care și-au întrerupt

vacanțele de schi din Bucovel și s-au întors de urgență în România.

De altfel, reporterii www.vasiledale.ro, au discutat în Ucraina cu un cetățean român a�at în zona orașului

ucrainean LVOV (LVIV) situat la 80 km de Polonia. ”Suntem aici pentru a încărca marfa și a o transporta în

Germania. Văd foarte multă agitație în zonă. Inclusiv aici printre cei care conduc �rma, cetățeni ucraineni.

Ni s-a transmis să părăsim imediat Ucraina. Sperăm să �e totul bine. Vorbesc oamenii aici că au

bombardat și Aeroportul din LVOV (LVIV)” ne-a spus maramureșeanul nostru.

https://vasiledale.ro/author/vasile/
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/273562565_671601717603054_4379395781435535899_n.jpg?v=1645698893


Un cetățean ucrainean de etnie română, a�at în acest moment pe teritoriul României, ne-a declarat: ”Soția

și copilul meu sunt în Ucraina. Eu sunt la muncă în România. Nu știu cum vom face, dar încerc să îmi aduc

soția și copilul aici. Sper să reușească să treacă podul istoric la Sighetu Marmației” ne-a spus bărbatul din

Biserica Alba (Ucraina).



Pe de altă parte, autoritățile de frontieră române de la Sighetu Marmației spun că în acest moment tra�cul

rutier prin PTF Sighet se desfășoară în condiții normale.

Autoritățile locale de la Sighetu Marmației spus că au găsit locuri de cazare pentru eventualii refugiați dar

că așteaptă decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș (CJSU). Doar că aceasta

încă nu a venit pentru că încă … se discută.

0:00 / 0:08

PTF Sighet – sensl de iesire din
România

PTF Sighet – sensl de intrare în
România

PTF Sighet – sensl de intrare în
România

https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274525413_675615226966632_9032676819049588665_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/273591127_631012338190649_1760669497260669765_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/272882045_743365843310359_2952651123721162266_n-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274465748_530229691863038_7096524772873128298_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274513494_343986704312377_1196764550204531510_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274230955_995828051342219_2624740815519564545_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/ptf-sighet-2.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/ptf-sighet-3.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/ptf-sighet-1.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274278502_485152553194205_24867358089550085_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274209539_683646922789581_6874246201922906393_n.jpg
https://vasiledale.ro/wp-content/uploads/2022/02/274349539_283910743884606_3643111158344644978_n.jpg
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Primii refugiați ucraineni au ajuns în
Sighetu Marmației după ce țara a
fost atacată de ruși

 de Ion Pop  —  24 februarie 2022  in 112, Actualitate, Știrile Zilei  2 min  
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  Share on Facebook

Primii refugiați din Ucraina au început să intre în România, după ce țara le-a fost atacată de ruși.

Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis că la punctul de frontieră au început să apară primii
refugiați din Ucraina. Aceștia nu au în plan să rămână în țara noastră, ci vor să se îndrepte către Polonia și Cehia.

„Există un număr mai mare de cetățeni are tranzitează decât de obicei punctul vamal. Din câte am discutat cu cei care
țin legătura acolo (n. red. un echipaj de poliție), cei care intră întreabă de gară și de cum pot ajunge în Polonia și Cehia.
Deocamdată cereri de găzduire nu avem din partea lor. Sunt mulți care au și rude în România(…) Avem identi�cate
locații pentru găzduirea refugiaților dar deocamdată nu am instalat corturile ci așteptăm dispozițiile și în funcție de
numărul celor care tranzitează și de opțiunile acestora”, a declarat primarul din Sighetu Marmației.

Panică în rândul populaţiei ucrainene. Sute de mașini
așteaptă să intre în România prin Vama Siret
A început războiul în Ucraina, joi dimineaţă, după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat începerea ofensivei.
Speriaţi de moarte, ucrainenii fug din calea războiului și au aglomerat Vama Siret.

Sute de ucraineni au aglomerat joi dimineaţă Vama Siret, la intrarea în România. Peste 100 de autoturisme pline cu
ucranineni, majoritatea cu copii, au ajuns în vamă cu intenția de a trece în România, după atacul din zorii zilei, scrie
Monitorul de Botoșani.

De altfel, prefectul judeţului Suceava a anunţat că sute de cetăţeni ucraineni au intrat la primele ore ale zilei în
România. Gheorghe-Alexandru Moldovan a explicat că nu e vorba despre o ”creștere semni�cativă” față de perioadele
obișnuite, dar se așteaptă ca pe parcursul zilei sa �e un �ux crescut, după ce Rusia a atacat Ucraina.

„Lumea e speriată toată, �ecare fuge care încotro, care la rude, care mai au case pe la munte. Se ascunde lumea,
pentru că e o situaţie di�cilă”, a declarat pentru Agerpres o ucraineancă ce a părăsit joi țara.

Un tânăr care are rezidenţa în Lituania a fost nevoit să iasă din ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei Tereblecea –
Siret, pentru că nu poate ajunge în ţara de destinaţie prin Nordul Ucrainei, care este atacat de ruși.

„Mergem în Lituania, pentru că avem rezidenţa în Lituania și mergem acolo pentru că avem și loc de muncă”, a spus
acesta.

Durata de așteptare pentru a intra în România este foarte mare, însă, cu toate acestea, nicio persoană a�ată la rând nu
este dispusă să renunţe.

Coada de mașini la graniţă se întinde pe o lungime de 3 – 4 kilometri.

Tags:  maramures romania sighet
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FUGA DE RĂZBOI – Cifră record de cetățeni veniți din Ucraina în
Romania azi

Cifră record de cetățeni veniți azi, 24 februarie, din Ucraina în Romania pe la toate punctele de trecere a frontierei din
țară. Conform ITPF Sighetu Marmației, în intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in România, prin punctele de frontieră
situate la graniţa cu Ucraina (PTF Halmeu-jud. Satu Mare, PTF Sighetu-Marmatiei-jud. Maramures, PTF Siret-judetul
Suceava, PTF Isaccea-judetul Tulcea) aproximativ 5.300 de persoane, cetăţeni români şi străini (creştere de 120%
comparativ cu acelaşi interval orar al zilei anterioare).

„Reiterăm faptul că polițiștii de frontieră sunt la datorie și în permanentă legătură cu partenerii instituționali, fiind dispuse
toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii frontierelor României. Situația este în dinamică, iar măsurile din
competența Poliției de Frontieră vor fi adaptate, de asemenea, în funcție de evoluția acesteia”, precizează ITPF Sighet. 

Dragoș HOJDA

(https://www.faceboo
ref=page_internal)

(https://www.youtube

http://sddesign.ro/
https://www.facebook.com/ZIARMM/live_videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/ziarmmro2012/videos
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Salvamontiștii intervin pentru a ajuta trei refugiați din Ucraina
care au trecut în Maramureș

Salvamont Maramureș intervine în cursul serii de joi, 24 februarie, pentru a ajuta trei refugiați din Ucraina, care au trecut
frontiera în Romania. Aceștia nu mai pot înainta  din cauza zăpezii mari.

”Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in zona muntoasa din apropierea localitatilor Petrova – Ruscova. 
3 persoane (2 barbati si o femeie) refugiati din Ucraina si care au trecut frontiera se afla intr-o zona in care zapada este
mare facandu-le deplasarea imposibila. Au apelat 112 solicitand ajutor autoritatilor române.

In acest moment salvatorii montani din formatia Viseu se deplaseaza in zona mentionata pentru extractie si acordarea
ingrijirilor medicale daca va fi nevoie. Revenim cu amanunte”, transmite Salvamont.

Vlad HERMAN
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De către ActualMM 24/02/2022

Salvamontiștii maramureșeni intervin în aceste momente în zona muntoasă din apropierea localităților Petrova

– Ruscova, pentru salvarea unor refugiați ucraineni. Cele trei persoane, doi bărbați și o femeie, se a�ă într-o zonă

în care zăpada este mare și au rămas efectiv blocați în munți, după ce au trecut frontiera fugind din calea

războiului.

În aceste momente, salvatorii montani din formația Vișeu intervin pentru extracție ți acordarea îngrijirilor

medicale, dacă va � nevoie.

Știre în curs de actualizare.

ActualMM
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Exclusiv DirectMM: Frontiera României: În județul Maramureș au venit primele persoane în țara noastră ca urmare

a atacului! Cozi rutiere de 5 km, în Solotvino!

În România au ajuns primii cetățeni aflați în Ucraina de la începerea războiului declanșat de Rusia. Totuși, încă nu vorbim despre un

aflux de persoane, cel puțin la intrarea efectivă în țară.

„În prezent, traficul prin toate punctele de trecere la frontiera cu Ucraina se derulează în condiții normale, controlul de frontieră fiind

efectuat în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare”, arată pentru DirectMM.ro Iulia Stan, purtătorul de cuvânt al

ITPF Sighetu Marmației.

Rudolf Stauder, prefectul județului Maramureș, arată că prin punctele de frontieră au trecut joi cu 15-20% mai mulți cetățeni ucraineni

decât de obicei. ”Nu sunt refugiați, sunt persoane care au intrat legal, fie au dublă cetățenie, fie își pot justifica legal intrarea”, arată

reprezentantul guvernului în teritoriu. El a adăugat că ”împreună cu colegii de la ISU suntem pregătiți să primim rapid 200 de refugiați,

avem spații de cazare pregătire, o tabără mobilă. În caz că numărul refugiaților crește, se poate suplimentare numărul de spații”. ”Vom

identifica spații temporare de cazare în cămine, hoteluri, săli de sport etc. Avem identificate deja și modul de livrare a hranei”, mai arată

prefectul județului Maramureș.

Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, pentru DirectMM.ro, arată că are semnale că există cozi kilometrice în

Ucraina, înainte de punctul de trecere a frontierei de la Solotvino. „Au intrat deja în țară, pe la Sighetu Marmației, atât cetățeni care se

reîntorc în țară, fiind turiști în țara vecină, fie ucraineni din zone precum Kiev sau Donbass, dar care nu intenționează să rămână în țara

noastră, ei vor să meargă mai departe către Cehia, Polonia sau Italia. În orice caz avem un echipaj de Poliție Locală care monitorizează

perimetrul de la frontieră. Momentan nimeni nu a solicitat cerere de cazare dar cert este că dacă vor exista îi vom ajuta să se cazeze. Un

lucru interesant. Am primit solicitări din Bistrița și Deva prin care cetățenii s-au adresat nouă cu mențiunea că ar dori să cazeze refugiați

dacă va fi necesar. Ne putem aștepta la o creștere a numărului de persoane care intră în țară și chiar la refugiați. Am vorbit cu primarul
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SITUATIE UCRAINA RUSIA

din Solotvino și am înțeles că sunt cozi de aproximativ 5 kilometri înainte de vama cu România”, arată pentru DirectMM.ro Vasile

Moldovan.

C.Ț.

Foto – PTF Sighetu Marmației / 24 februarie 2022
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RĂZBOI – Maramureș, tabără de primire pentru refugiații din
Ucraina: ucrainenii intrați în țară pe la Sighetu Marmației nu
s-au declarat refugiați de război, ci… turiști

RUSIA, ATAC ARMAT ÎMPOTRIVA UCRAINEI. În urma evenimentelor din această dimineață, când Rusia a lansat o invazie armată

pe scară largă (terestră, aeriană și navală) împotriva Ucrainei, declanșând cel mai mare atac armat al unui stat împotriva altui stat

în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, au intrat în alertă toate statele din vecinătate (și nu numai).

 

În România, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a anunţat că „au fost activate puncte de primire pentru refugiaţi în judeţe de graniţă

cu Ucraina”, implicit și Maramureș, adăugând că până în acest moment nu s-a observat „un �ux important”.

 

În Maramureș a fost pregătită o tabără cu 30 de corturi de câte 25 mp care pot adăposti circa

200 de refugiați și încă 3 corturi de câte 75 mp pregătite ca locuri pentru servit masa. De

asemenea, au fost identi�cate mai multe locuri unde, în caz de necesitate, pot � amplasate alte

tabere similare.

 

O�cialii maramureșeni au precizat, pentru 2mnews, că ucrainenii intrați în țară pe la PTF Sighetu Marmației au intrat cu pașaport

turistic, declarând că au venit în scop turistic în România. Nu s-au declarat refugiați de război, implicit în acest moment în

Maramureș nu există niciun refugiat.

 

O�ciali români au precizat că dacă va � cazul se va solicita și se va primi și sprijinul unor ţări din Uniunea Europeană, dar că

trupele care sunt în România în acest moment (respectiv armata SUA) au specialiști în gestiunea �uxurilor de refugiaţi.

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că, până acum, 30 de cetățeni români au contactat ministerul român pentru

informații legate de situaţia din Ucraina sau pentru a informa asupra deciziei de a părăsi acest stat. Atât președintele României,

cât și premierul și ministrul Apărării au dat asigurări că nu există semne ale unui posibil con�ict în ţara noastră.

 

* Foto: @Skynews, @Reuters

 

Cătălin VISCHI

februarie 24, 2022
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