Tentativă de omor în Buciumi. Minor acuzat
că a vrut să-și omoare vecinul cu o furcă

O faptă de o gravitate deosebită, ce se putea
termina în cel mai tragic mod, a avut loc
duminică, 8 septembrie, în comuna Buciumi.
Autorul faptei este un adolescent de 17 ani, din
localitate, iar victima un bărbat domiciliat, de
asemenea, în comună.
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Heliportul SMURD de la Jibou
a devenit operațional
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0360 566076; Fax: 0360 566067

Spitalul Regional din Cluj va avea
aproape 900 de paturi, 19 săli de
operație și heliport. Investiție de
500 milioane de euro
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A apărut o nouă versiune
actualizată a aplicaţiei „Revisal”
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Fondatorul stilului
Karate Fudokan, prezent la
ediţia a II-a a „Cupei Seiko”
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Florin Negoiţă
Heliportul de la Jibou a fost
inaugurat marţi, 10 septembrie,
în prezenţa secretarului de stat
Raed Arafat, a reprezentanţilor
ISU Smurd Sălaj, Consiliului
judeţean Sălaj și a altor
oficialităţi. În mod oficial,
începând din această dată,
heliportul devine operaţiona,
atât pentru judeţul Sălaj cât și
păentru celelalte cinci judeţe
arondate. Printr-o investiţie de
aproape 1.650.000 lei realizată
cu sprijinul Consiliului
judeţean Sălaj în parteneriat cu
reprezentanţi ai
Inspectoratului de aviaţie
civilă și ai SMURD, marţi, 10
septembrie a fost inaugurat în

incinta Secţiei de pompieri din
Jibou hangarul pentru
elicopterul SMURD (cu o zona
de parcare de aproape 327 mp),
a depozitului pentru
medicamente și tehnică
medicală dar și a spaţiilor de
serviciu (birouri și sală
multifuncţională) și a celor
pentru odihnă destinate
personalului medical și a
echipajelor de zbor, precum și
asigurarea înălţimii culoarelor
de zbor necesare, instalaţiile de
deservire a clădirilor fiind
trecute prin subteran. Odată
finalizată această
infrastructură de deservire a
punctului aeromedical, ea a
fost predată de către Consiliul
judeţean Sălaj Ministerului

Afacerilor Interne, acesta din
urmă asigurând echipamentul
de zbor – elicopterul SMURD,
precum și echipajele necesare
funcţionalizării acestuia –
respectiv personalul medical
specializat pentru situaţii de
urgenţă și echipajul de zbor.
Astfel, într-un demers comun
al autorităţilor administraţiei
publice judeţene și centrale, va
fi disponibil începând de
marţi, un nou serviciu, unul
aeromedical, care va face
intervenţia echipelor de
specialitate mult mai rapidă și
mai accesibilă în cazurile cu
victime aflate în situaţii de
urgenţă, pe aproape întreg
teritoriul celor șase judeţe din
regiunea de Nord-Vest a ţării.
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