
112, Serviciul care salveaza vieti
Peste 1.000 de apeluri zilnice. La celalalt capat al firului, cineva implora viata sa ii mai acorde o sansa.
De multe ori, insa, apelul este fals. Cei care preiau apelul trebuie sa il redistribuie catre cei care pot da o
mana de ajutor celui care are nevoie si a sunat la 112. O munca titanica. O munca ce rareori se vede. Dar
una care salveaza vieti. Vineri, 11 februarie, se implinesc 20 de ani de la decizia de a crea numarul
european de urgenta 112. Acest numar este comun pentru toate cele 27 de tari ale Uniunii Europene si
este utilizat pentru a contacta gratuit serviciile de urgenta. 
  
  in judetul Sibiu, doar in 2010 au fost 414.996 de apeluri la 112. Doar 66.250 au fost cazuri de urgenta
reala. Din ele, cele mai multe au fost directionate catre Ambulanta (36.454 apeluri). Au urmat apelurile
prin care era solicitata Politia (21.619 apeluri), Pompierii (7.754 apeluri) sau Jandarmeria (423 apeluri). 
  
  Diferenta de la cele peste 414.000 de apeluri la cele 66.250 de urgente reale este reprezentat[ de cazurile
in care oamenii suna pentru a reclama starea drumurilor sau alte lucruri care tin de informare si nu de
urgenta. Se intampla, insa, sa fie si apeluri false. Acestea vin in special de la copii, care se joaca, dar mai
sunt si apeluri involuntare, din greseala. 
  
  Doar in luna ianuarie, la 112 au fost aproape 30.000 de apeluri. Ca de obicei, cele mai multe solicitau
Ambulanta (2.932), dar si Politia (1.534), Pompierii (587) sau Jandarmeria (19). 
  
  112, pentru toti 
  
  Desi exista zeci de numere de urgenta in cadrul Uniunii Europene, 112 este unicul numar de urgenta
care poate fi folosit pentru a contacta serviciile de urgenta (ambulanta, pompieri si politie) in orice tara
din Uniunea Europeana. Din pacate, la 20 de ani dupa crearea sa, inca 3 din 4 europeni nu cunosc ca 112
este numarul de urgenta disponibil la nivel european. " 112 este un serviciu pentru toti cetatenii europeni:
este intr-adevar pacat ca ei nu sunt constienti de acest aspect. Toti impreuna, trebuie sa reusim in a face
acest numar cunoscut de catre fiecare cetatean european ", a comentat Emmanuel Paul, pre`edintele
Fundaiei 112, fundatie cu sediul la Bruxelles, dedicata promovarii numarului european de urgenta. 
  
  Cu ocazia Zilei Europene 112 si a aniversarii a 20 de ani de la decizia de infiintare a numarului 112,
tarile europene organizeaza diferite actiuni cu scopul de a promova numarul 112. in unele orase europene
se vor forma " lanturi umane 112 ", in timp ce in altele se vor decora monumente celebre. 
  
  Cu prilejul Zilei Europene a Numarului Unic, Serviciul de Telecomunicatii Speciale organizeaza in toate
Dispeceratele 112 din Romania vizite ale elevilor. Copiilor le vor fi explicate importanta si utilitatea
Numarului Unic European de Urgenta 112 si modul corect de apelare. Elevii vor primi materiale
educative si de informare referitoare la numarul 112. 
  
  " 20 de ani de la infiintarea Numarului Unic de Urgente 112 reprezinta o foarte buna ocazie de a analiza
ceea ce am facut pana acum si de a ne recalibra eforturile pentru a oferi cetatenilor, si in continuare,
servicii la cele mai inalte standarde profesionale si de cea mai buna calitate ", a declarat Gl. lt. Ing.
Marcel Opris, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale. 
  
  in Romania, darea in exploatare a centrelor de preluare a apelurilor de urgenta, a inceput cu Bucurestiul,
in iunie 2004, si s-a incheiat cu judetul Tulcea, in martie 2005. in aprilie 2005, Sistemul National Unic
pentru Apeluri de Urgenta 112 a devenit operational la nivelul intregii tarii. 
  
  Numarul unic pentru apeluri de urgenta trebuie folosit atunci c]nd este necesara interventia agentiilor
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specializate de interventie, pentru asigurarea asistentei imediate in situatii in care sunt periclitate viata,
integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori mediul. 
  
  Numarul 112 este gratuit si poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil in Romania si intreaga
Uniune Europeana. 
  

Cuvinte cheie: cetatea  romania  bucuresti  sanatate  politie  telefon  bruxelles  uniunea europeana
ambulanta  judetul sibiu  arme  aga  reclama  cazuri de urgenta  pre  gratuit
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