«■V1

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT
str. M itropolit D osoftei, 99, m unicipiul Chişinău, R epublica M oldova, M D -2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsm un@ gm ail.com

02166791

Conducătorilor instituţiilor
de învăţământ general

/V

_

In baza circularei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova nr.03/1 -09/3673 din 21.03.2018, privind lansarea în luna martie 2018 a
Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, Direcţia generală
educaţie, tineret şi sport, prin demersul nr.0118/952 din 29.03.2018, a cerut
conducătorilor instituţiilor de învăţământ general de a informa elevii şi părinţii
referitor la Serviciul nominalizat.
în acest context, având la bază circulara MECC nr.03/1-09/1159, Direcţia
generală educaţie, tineret şi sport solicită conducătorilor instituţiilor de învăţământ
general de a organiza, după vacanţa de Paşti, ore de dirigenţie, discuţii, în scopul
familiarizării elevilor şi părinţilor despre existenţa şi necesitatea apelării numărului
112 în caz de situaţii de urgenţă.
Totodată atragem atenţia asupra seriozităţii acestei probleme. Conform
informaţiei Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 din
Republica Moldova, în decurs de cinci zile de la lansare, Serviciul 112 a înregistrat
20.856 apeluri din toată ţara, dintre care 14.171, adică aproape 68% dintre acestea,
sunt false.
Serviciul 112 atenţionează că persoanele care apelează abuziv/fals numărul de
urgenţă, în glumă sau solicitând informaţii care nu constituie urgenţe, pot fi
pedepsiţi.
Potrivit legii (art.342 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova),
chemarea intenţionat falsă a serviciilor specializate (pompieri, poliţie, ambulanţă)
se sancţionează cu amendă de la 1113 la 30 de unităţi contravenţionale (de până la
1500 lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

Apelurile false ocupă din timpul operatorilor şi întârzie tratarea situaţiilor reale,
punând în pericol sănătatea şi viaţa unor oameni care în situaţiile create pot avea
nevoie stringentă de ajutor.
Ca urmare, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport solicită de a organiza
activităţi suplimentare de informare a elevilor şi părinţilor despre necesitatea
apelării numărului 112, strict, doar în caz de situaţii de urgenţă.
Pentru detalii cu privire la activitatea Serviciului naţional unic pentru apelurile
de urgenţă 112 puteţi accesa pagina web: 112.md.
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