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Știi cum să îți salvezi viața?

Alarmă! Accident major cu
scurgere de substanțe periculoase

Miercuri, 23 octombrie, în
intervalul orar 10:00-11:00,
Primăria Municipiului
Constanța, împreună cu alte
autorități competente în
domeniu, va desfășura un
exercițiu la Școala Gimnazială
Nr. 16 „Marin Ionescu
Dobrogianu“, având ca temă
producerea unui accident
major în care sunt implicate
substanțe periculoase.” La ora
10:20 se va introduce, prin
mijloacele de alarmare din
zonă, semnalul „Alarmă la
dezastre”, pentru alarmarea
populației în urma producerii
unui accident chimic și vor fi
restricții de circulație.
Cetățenii din zonă trebuie să
știe că deși este doar un
exercițiu, trebuie să respecte
indicațiile reprezentanților
instituțiilor și autorităților
publice implicate.
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Viorica Dăncilă a
declarat, luni, că din moment
ce şase partide care au votat
moţiunea nu pot forma o
majoritate parlamentară, PSD
va încerca să întrunească una
şi să vină cu o propunere de
premier, care să formeze un
alt guvern. „În momentul în
care şase formaţiuni nu
reuşesc să formeze o
majoritate, vom încerca să
formăm noi o majoritate.
Deocamdată suntem în
Opoziţie şi îi lăsăm pe cei
care au dărâmat acest
Guvern să vină cu o soluţie,
iar cel care trebuie să regleze
această situaţie este Iohannis. Îi vom aştepta şi a
doua oară cu Guvernul în Parlament. Pornim de
bună credinţă că vor reuşi să creeze o majoritate şi
să treacă acest Guvern”, a declarat, luni, Viorica

Dăncilă. „În PSD sunt mai mulți colegi care pot fi
premier. Eu am fost premier. Acum, dacă reuşesc
să ajung la Palatul Cotroceni, putem avea un alt
nume la Palatul Victoria”, a conchis Dăncilă.
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