
Átszervezik a vidéki rendőrségeket

52 helyett 12 őrs működik majd
Hatékonyabbá tenné az egyenruhások munkáját a falvakban, ezért átszervezésre készül  

a rendőrség. Naponta nyolcórás ügyfélszolgálat, ugyanakkor 24 órás járőrszolgálat  
biztosítaná a könnyű ügyintézést és a közbiztonságot. A jelenlegi 58 vidéki rendőrőrs helyett 

ezentúl csak 12 fog működni. > 3. oldal

Rendőrségi átszervezés előtt álló egyenruhások. Fejfájást okoz az átalakítás fotó: mihály lászló

 fotó: manases sándor

Ugyanaz másként?
Az államfői, valamint a mi

niszteri nyilatkozatból kikövet
keztethető egy dolog: ezzel az in
tézményregio na lizá lással 
elébe men né nek a területi
közigazgatási át szer vezés
nek, olyan értelemben, hogy egyen
getik annak útját.

3

      Hecser Zoltán

marasztalt fiatalok

Munkát keresni 
tudni kell

400 munkanélkülit vártak, két-
szer annyian jelentkeztek, erede-

tileg 50 álláskeresőt juttattak volna 
munkához, de végül 150-nek 
sikerült elhelyezkednie. A 
Veco-Rom Kft. Esély a sike
res karrierhez! elnevezésű projektje 
most véglegesítődött.

nyugdíjasok
egészségbiztosítÁsa

A külföldön 
élőket is érintheti
A külföldön élő romániai nyug-

díjasok között vannak olyanok 
is, akik kizárólag az itthoni köz nyug-
díjrendszer révén részesülnek nyug-
díjban, de olyanok is, akiknek más 
országokban is van nyugdíjjogosult-
ságuk. Elsőre úgy tűnik, hogy a 
külföldön élő nyugdíjasok nem 
kötelezhetők romániai egész-
ségbiztosítási hozzájárulás-fizetésre. A 
dolog azonban nem ilyen egyszerű. 

Kötelezik
a téligumit

253 szavazattal, 123 ellenszava-
zattal, egy tartózkodás 

mel lett a képviselőház tegnap 
elfogadta a gépkocsik kö te-
lező téligumi-használatáról szó ló kor-
mányrendeletet. 

112-es űrlap

Csak elektronikus 
formátumban

Noha csak 4613 munkáltató igé-
nyelte a 112-es űrlap elekt-

ronikus benyújtásához szüksé-
ges digitális aláírási bizonylatot, 
várhatóan nem lesz fennakadás a nyi-
latkozatok július végi leadásakor. 

Megszépülnek 
Udvarhely vásárterei 522Petőfit és ütőgardont 

kaptak

2011. június 29., szerda KÖzÉleti naPilaP | XXiii. Évf., 124. (6038.) szám | 16 oldal ára 1 lej

Kicsi, de lelkes
háttércsapat

Szőcs visszatér?
Egy év brassói kiruccanás után 

visszatérne nevelőegyesületé-
hez Szőcs Szabolcs. A csíki jég-
korongozó az elmúlt idényben a 
Corona Fe nestela 68 Brassó csapa-
tát erősítette, ám a barcasági klub-
vezetést távozási szándékáról tájé-
koztatta. A csatár a HSC 
Csíkszeredában akar ját-
szani, ám a játékosnak 
még két idényre szóló megállapo-
dása van a brassói klubbal. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2115î
1 amerikai dollár USD 2,9491î
100 magyar forint HUF 1,5679ì
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