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De asemenea, tot 
pentru Grecia a fost emi-
să o altă avertizare asu-
pra riscului contractării vi-
rusului West Nile pentru 
perioada de vară. “Au fost 
raportate, până în pre-
zent, 25 de cazuri, din-
tre care două persoane 
au decedat. Se recoman-
dă să se folosească îm-
brăcăminte care să aco-
pere cea mai mare parte 
a corpului şi, de aseme-
nea, să folosească repe-

lente şi spray atât pentru 
corp, cât şi pentru mediul 
înconjurător”, precizea-
ză MAE printr-un comu-
nicat de presă. Conform 
ace leiaşi surse, regiuni-
le afectate până în pre-
zent sunt Katerini, Topei-
ros Xanthi, Nestos Kavala, 
Larisa, Sofades Kaditsas, 
East Attica şi Spata.

Cetăţenii români pot 
solicita asistenţă consula-
ră la numărul de telefon 
al Ambasadei României la 

Atena, +302106728879, 
apelurile fiind redirecţi-
onate către Centrul de 
Contact şi Suport al Cetă-
ţenilor Români din Străi-
nătate (CCSCR) şi prelua-
te de către operatorii Call 
Center în regim de per-
manenţă. De asemenea, 
cetăţenii români care se 
confruntă cu o situaţie cu 
caracter de urgenţă au la 
dispoziţie şi telefonul de 

permanenţă al Ambasa-
dei României în Republica 
Elenă +306978996222 şi 
cel al Consulatului Gene-
ral al României la Salonic 
+306906479076.

MAE recomandă şi 
consultarea paginilor 

de internet http://ate-
na.mae.ro, http://salo-
nic.mae.ro, www.mae.
ro şi reaminteşte faptul 
că cetăţenii români ca-
re călătoresc în străină-

tate au la dispoziţie apli-
caţia „Călătoreşte în sigu-
ranţă“ (http://www.mae.
ro/app_cs), care oferă in-
formaţii şi sfaturi de că-
lătorie.
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Încă un drum reabilitat și modernizat

Lecția de ecologie

la Palatul Copiilor și 
elevilor ilfov, în Buftea, au 
loc cursuri de educație 
ecologică, în perioada 
12-23 august și 26-30 
august, zilnic, în două 
grupe, în intervalul orar 
10.00 - 14.00. Concret, 
cei mici sunt învățați, 
de exemplu, să ducă 
gunoiul la coș, să nu-l 
arunce oriunde, pe jos. 
Cine participă la cursurile 
de ecologie află cum se 
produce hârtia, de ce 

este important să nu 
fie irosită, sau învață 
și despre animale pe 
cale de dispariție. Ca 
parte practică, copiii vor 
planta flori sau copaci. 
la cursurile de ecologie 
care se țin la Buftea 
pot participa, fără să 
plătească vreo taxă, toți 
copiii din județul ilfov. Mai 
multe despre activitățile 
Palatului Copiilor și 
elevilor ilfov puteți afla 
aici: https://ccebuftea.ro.

Președintele Consiliului 
Județean ilfov, Marian 
Petrache, a semnat 
împreună cu primarul 
orașului Buftea, 
gheorghe Pistol, 
contractul pentru 
proiectarea și execuția 
lucrărilor pentru 
obiectivul ”reabilitare 
și modernizare dJ 602a 
- Str. independenței, 
Buftea”, valoarea 
acestuia fiind de peste 
10 milioane de lei (la 
care se adaugă tVa), 
investiție a CJi. Sectorul 
de drum este cuprins 
între Str. Milano și 
limita administrativă 

cu județul dâmbovița. 
Proiectarea drumului 
s-a făcut conform 
normelor în vigoare, cu 
elemente geometrice 
ale traseelor, prescripții 
de proiectare străzi, 
trotuare, alei de pietoni 
și piste de bicicliști, 
iar lungimea sectorului 
care va fi reabilitat și 
modernizat este de 4 
km. la intersecția cu dJ 
602 se va amenaja un 
sens giratoriu. durata 
de implementare a 
obiectivului de investiții 
este de 13 luni, iar durata 
de execuție este de 8 
luni.

Atenţionare pentru turiștii care pleacă, în vacanţă, în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 
informează pe cei care se află sau doresc 
să călătorească în Grecia că există un risc 
ridicat de incendii de vegetaţie, la acest 
moment pentru zonele: insula Samos; 
insula Kos; insula Rhodos; insula Saria; 
insula Carpathos; estul insulei Creta.

Poliţiştii 
Inspectoratului 
General pentru 
Imigrări (IGI) - 
Direcţia Migraţie 
au asigurat 
managementul 
şederii şi rezidenţei 
pe teritoriul 
României celor 
peste 100.000 de 
persoane aflate 
în evidenţele 
instituţiei, străini 
din state terţe şi 
cetăţeni ai UE/
SEE/CH în primul 
semestru al anului 
2019.

”Au fost depistaţi 
1.554 de străini cu şedere 
ilegală, emise 1.126 de de-
cizii de returnare, institui-
te peste 300 de consemne 
privind interdicţia intrării în 
România şi aplicate 3.950 
de sancţiuni contravenţi-
onale”, informează un co-
municat al IGI.

Poliţiştii de imigrări 
au emis peste 11.000 avi-
ze de muncă şi au efec-
tuat controale la 3.983 
de societăţi comerciale, 
în urma cărora au depis-
tat 1.223 de străini în si-
tuaţii ilegale, 285 desfă-
şurau activităţi lucrative 
fără forme legale. Au fost 
aplicate 405 sancţiuni 
contravenţionale în va-
loare de peste 3.500.000 
de lei străinilor şi repre-
zentanţilor firmelor. Prin-
cipalele scopuri pentru 
care cetăţenii străini şi-au 
stabilit reşedinţa pe teri-

toriul României sunt co-
nexe dreptului la unitatea 
familiei (reîntregirea fa-
miliei, membri de familie 
ai cetăţenilor români, UE 
sau SEE), educaţie, anga-
jare în muncă sau stabili-
re permanentă pe terito-
riul ţării noastre. Cei mai 
mulţi dintre aceştia sunt 
stabiliţi în Bucureşti şi pe 
raza judeţelor Ilfov, Ti-
miş, Constanţa şi Cluj.

În ceea ce priveşte 
admisia în România, au 
fost primite 5.446 solici-
tări de viză depuse la mi-
siunile diplomatice. Au 
fost soluţionate, prin emi-
terea avizului, 2.608 de 
cereri de scurtă şedere 
şi 2.838 de lungă şedere, 
cele mai multe în scop de 
vizită, turism, studii şi re-
întregirea familiei.

Totodată, cetăţenii 
străini au depus peste 
20.000 de cereri de pre-
lungire a dreptului de şe-
dere temporară şi aproxi-
mativ 730 de cereri pen-
tru şederea pe termen 
lung. Au fost primite pes-
te 6.000 de cereri de eli-
berare a certificatelor de 

înregistrare şi emise 107 
cărţi de rezidenţă pentru 
membri de familie ai ce-
tăţenii Uniunii Europene/
SEE/CH.

Cei mai mulți 
lucrători străini 
de pe teritoriul 
țării provin din 
Vietnam

Cu privire la ţara de 
origine a străinilor ca-
re accesează piaţa forţei 
de muncă din România, 
pe primul loc se situea-
ză Vietnam (2.812), ur-
mat de Moldova (1.360), 
Sri Lanka (1.201), Nepal 
(1.194), Turcia (1.181) şi 
India (1.040).

Pe linia combaterii 
şederii ilegale, în peri-
oada de referinţă au fost 
organizate 4.374 de acţi-
uni şi controale cu forţe 
proprii şi în cooperare cu 
instituţiile cu atribuţii în 
domeniu, în urma cărora 
au fost depistaţi cu şede-
re ilegală 1.554 de stră-
ini, în creştere cu 23% 
faţă de aceeaşi perioa-

dă a anului trecut. Pen-
tru străinii aflaţi în situ-
aţii ilegale sau care nu 
mai întruneau condiţiile 
prevăzute de lege pentru 
acordarea sau prelungi-
rea dreptului de şedere, 
au fost emise 1.126 de 
decizii de returnare, prin 
care s-a stabilit obligaţia 
de a părăsi teritoriul Ro-
mâniei şi au fost aplica-
te sancţiuni contraven-
ţionale cu avertisment 
şi amendă în valoare de 
peste 800.000 lei.

De asemenea, pentru 
339 de persoane a fost 
aplicată măsura interdicţi-
ei de a intra în ţară pentru 
diferite perioade de timp, 
de la 3 luni la 10 ani.

Totodată, în perioada 
de referinţă, 493 de cetă-
ţeni străini au fost înde-
părtaţi sub escortă, din-
tre care 356 în termen de 
24 de ore. De asemenea, 
au fost întocmite docu-
mente de luare în custo-
die publică pentru 187 de 
persoane, până la înde-
părtarea de pe teritoriul 
ţării noastre, 142 fiind re-
turnate.

Peste 11.000 avize de muncă 
emise de IGI în semestrul 1 - 2019

 Alerte de incendii şi posibilitatea contractării virusului West Nile


