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Vicenza, 2 aprilie 2014 

 
 
Către familiile care locuiesc în zona de evacuare. 
 
 
Subiect:  Bomba day - 25 aprilie, 2014: evacuarea locuinței dumneavoastră este 

obligatorie pentru dezamorsarea unui material militar periculos din 
timpul războiului. 

 
  
Vineri, 25 aprilie, 2014 va fi o zi foarte specială pentru Vicenza și, prin urmare, vă cer să 
citiți cu atenție această comunicare. 
 
În acea zi, echipa de geniști a armatei italiene va efectua operațiunile necesare pentru a 
dezamorsa o bombă care conține aproximativ 1.800 kg de exploziv, găsită recent în zona 
fostului aeroport Dal Molin de la Vicenza.   
Pentru a evita orice pericol pentru populație și pentru a garanta siguranța cetățenilor, 
Prefectul provinciei  Vicenza a hotărât "evacuarea tuturor clădirilor și tuturor străzilor" care 
se află pe o rază de 2.500 de metri depărtare de unde este plasată bomba. 
 
Toți cetățenii care, ca dumneavoastră, locuiesc în zona interesată vor trebui să se 
îndepărteze de aceasta până cel mai târziu ora 8:30 dimineața, vineri 25 aprilie 2014, ca 
apoi să se întoarcă la locuința personală după terminarea operațiunilor de dezamorsare, ce 
vor dura aproximativ 7 ore.  
Fac apel la responsabilitatea și la spiritul civic al fiecărui cetățean pentru ca evacuarea să se 
desfășoare urmărind cu atenție indicațiile atașate.  

 
Respectarea orarului este esențială pentru a permite finalizarea operațiunilor în cadrul 
programului stabilit.   
Colaborarea dumneavoastră va fi deci fundamentală pentru a evacua în timp util străzile și 
locuințele.    
De la ora 7, Prefectura va pune în aplicare un plan de anvergură pentru controlul drumurilor 
în zona unde are loc evacuarea, care va implica sute de oameni din forțele de ordine. 
Aceștia vor opri oricare persoana sau autovehicul care se va găsi în zona de evacuare după 
ora 8.30 dimineața.  
Vă reamintesc că cine nu respectă ordinul prefectului de evacuare încalcă art. 650 din codul 
penal în vigoare.   
Pentru a oferi informații complete întregii populații, primăria a pregătit pliantul atașat. 
Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul primăriei (www.comune.vicenza.it) 
sau sunând la numărul verde gratuit al primăriei (800-127812). 
 
Mă bazez pe colaborarea și înțelegerea dumneavoastră pentru a înfrunta neplăcerile 
inevitabile pe care noi toți vom fi obligați să le suportăm pentru o operațiune esențială în 
interesul comunității.  
Cu respect, 
 

Achille Variati 
  
Atașat: pliant cu informații 


