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Locatarii
din E24 vor
primi alte
locuin[e 'n
noiembrie
Blocul ANL promis de autorit][ile locale
din Zal]u fo\tilor locatari ai imobilului E24,
afectat în urma unei explozii, va fi dat 'n
folosin[] cu o 'nt`rziere de o s]pt]m`n].
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Ambulan[e
noi pentru
s]l]jeni
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250.000 de apeluri false la 112 au fost 'nregistrate
pentru S]laj 'n 2007, dintr-un total de 270.000, a
informat ieri purt]torul de cuv`nt al Serviciului de
Telecomunica[ii Speciale (STS), Adrian Fulea.
"ntr-o \edin[] la care au luat parte reprezentan[ii
Inspectoratului \colar al Jude[ului S]laj \i directorii
unit][ilor de 'nv][]m`nt din jude[, Adrian Fulea a
spus c] STS a cerut ajutorul ISJ S]laj pentru
rezolvarea acestei probleme, 'ntruc`t cele mai
multe dintre apelurile false sunt efectuate de tineri.
^STS a cerut ajutorul ISJ S]laj ca s] informeze
elevii c] num]rul 112 este destinat doar urgen[elor.
"n S]laj, 'n 2007, au fost efectuate 270.000 de
apeluri la acest num]r, dintre care 250.000 au fost

apeluri false. Cele mai multe apeluri false sunt
f]cute de tineri. Procentul este 'ngrijor]tor \i
trebuie s]-i facem pe elevi s] 'n[eleag] cu
adev]rat utilitatea acestui serviciu^, a declarat
Adrian Fulea.
Potrivit sursei citate, apelurile la 112 se
înregistreaz] \i se p]streaz] în baza de date a STS
10 ani, putând fi folosite în anchete. Purt]torul de
cuv`nt a spus c] apelurile false se sanc[ioneaz]
contraven[ional cu amend] de la 100 la 500 lei.
Apelurile false prin care se anun[] amplas]ri de bombe
sunt mai grave \i intr] sub inciden[a legii penale, fiind
pedepsite cu 'nchisoare de la 1 la 3 ani.
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Dorina Rednic
revine 'n
for[]
"n urma rezultatelor concursului
organizat de Agen[ia Na[ional] a
Func[ionarilor Publici, printr-un Ordin al
pre\edintelui ANPC, Dorina Rednic a fost
numit] 'n func[ia public] de conducere de
inspector \ef adjunct al OJPC S]laj.
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