VIDEO! A pus pompierii pe drum - Apel fals la 112!
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Seara trecutÄƒ, pompierii din Curtea de ArgeÈ™ au fost alarmaÈ›i de o persoanÄƒ, spunând cÄƒ balconul unui apartament, s
strada Negru VodÄƒ, ar fi luat foc.
DouÄƒ autospeciale cu apÄƒ È™i spumÄƒ au ajuns la locul precizat de apelant, însÄƒ în blocul A3 nu ardea niciun balcon.
Pompierii au verificat fiecare colÈ› al blocului È™i au ajuns la concluzia cÄƒ apelul la 112 a fost unul fals.
Persoana care a cerut ajutor nu locuieÈ™te în zona respectivÄƒ, iar telefonul dupÄƒ care a fost fÄƒcut apelul era închis.
CITEÈ˜TE È˜I
... AZI! RestricÈ›ie de trafic pe ruta PiteÈ™ti - Vâlcea!

Noi sperÄƒm cÄƒ ?glumeÈ›ul ? va fi prins È™i va da socotealÄƒ. Astfel de apeluri poat face diferenÈ›a dintre viaÈ›Äƒ È™i
consumÄƒ È™i resurse importante alocate urgenÈ›elor adevÄƒrate.
VIDEO
Se interzice utilizarea numÄƒrului 112 în scopuri ce nu reprezintÄƒ apeluri de urgenÅ£Äƒ.

Constituie contravenÅ£ii, potrivit prevederilor Legii nr. 160 din 2008 urmÄƒtoarele fapte care se sancÅ£ioneazÄƒ dupÄƒ cum
urmeazÄƒ:
- apelarea abuzivã a numãrului unic pentru apeluri de urgenÅ£ã 112, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;
- alertarea falsã a agenÅ£iilor specializate de intervenÅ£ie, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;
- nerespectarea de cãtre furnizorii de reÅ£ele publice de comunicaÅ£ii electronice sau de servicii de telefonie destinate
publicului a obligaÅ£iilor prevãzute la art. 14-17 ÅŸi la art. 18 alin. (1), cu amendã de la 5.000 lei la 100.000 lei;
- nerespectarea de cãtre furnizorii de comunicaÅ£ii electronice a condiÅ£iilor tehnice ÅŸi economice referitoare la realizarea
comunicaÅ£iilor cãtre SNUAU stabilite, în condiÅ£iile legii, de Autoritatea NaÅ£ionalã pentru Reglementare în ComunicaÅ
ÅŸi Tehnologia InformaÅ£iei, cu amendã de la 5.000 lei la 100.000 lei;
- neîndeplinirea de cãtre administratorul SNUAU a obligaÅ£iilor privind securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea bazelor de date,
prevãzute la art. 18 alin. (2) ÅŸi la art. 19 alin. (1), cu amendã de la 1.500 lei la 50.000 lei.

