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Acest lucru este po-
sibil prin intermediul apli-
caţiei ”Istoric Vehicul”, 
disponibilă pe site-ul ofi-
cial al instituţiei, www.
rarom.ro. Registrul Au-
to Român vine astfel în 
sprijinul clienţilor săi ca-
re vor să cunoască cât 
mai multe informaţii des-
pre vehiculul de care sunt 
interesaţi. Acest lucru es-
te posibil ca urmare a in-
formaţiilor pe care le pri-
meşte RAR de la partene-
rii specializaţi care colec-
tează date de la societăţi-

le de asigurare şi ateliere-
le de reparaţii autorizate.

Astfel, la interogarea 
prin aplicaţia ”Istoric Ve-
hicul”, împreună cu infor-
maţiile oferite gratuit de 
RAR (de exemplu valoa-
rea indicată de odometru) 
se precizează şi faptul că 
pentru acel vehicul exis-
tă disponibil un istoric de 
daune, care poate fi ofe-
rit contra cost. Tariful es-
te de 35 de lei şi se achi-
tă online. Pentru a accesa 
aplicaţia, clienţii trebuie 
să introducă seria de ca-

roserie/saşiu şi o adresă 
de e-mail validă. În situa-
ţia în care clientul doreşte 
să obţină istoricul de da-
une al autovehiculului, el 
este redirecţionat către 
zona de plată cu cardul, 
iar apoi va primi prin e-
mail ”Istoricul de daune”. 
Acesta conţine următoa-
rele informaţii:
 Zona de avarii, inclu-
siv poziţionarea acestora 
pe vehicul - machetă;
 Intervalul valorii devi-
zului de reparaţie;
 Intervalul indicaţiei 
odometrului la data în-
tocmirii devizului;
 Dacă a fost o daună 
majoră din punct de ve-
dere economic;
 Dacă au fost afectate 
principalele elemente de 
siguranţă sau din structu-
ra de rezistenţă.

Toate informaţiile ce 
se introduc în sistemul 

informatic, pentru a afla 
datele de care sunteţi in-

teresat, sunt protejate 
conform normelor GDPR.
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Acces limitat în mijloacele STB

Asistență psihologică pentru COVID-19

O linie telefonică de 
asistenţă psihologică 
pentru persoanele 
afectate de epidemia 
de noul coronavirus 
- 021.9696, apelabilă 
din orice reţea, este 
disponibilă începând din 
8 mai, a anunţat Serviciul 
de Telecomunicaţii 
Speciale (STS). Apelurile 
vor fi preluate în fiecare 
zi, în intervalul 9.00 
– 21.00, de psihologi 
atestaţi și specializaţi 
în consiliere-suport și 
gestionarea situaţiilor de 
viaţă stresante. ”Linia de 
Consiliere Psihologică 
și Suport Emoţional 
are scopul de a veni în 

sprijinul persoanelor 
vulnerabile în această 
perioadă. Astfel, pot 
apela numărul 021.9696 
cei care se află în spital, 
în izolare sau în carantină, 
cadrele medicale, 
persoanele de orice 
vârstă, care au temeri 
sau se simt neliniștite 
în legătură cu situaţia 
creată de pandemia 
de coronavirus. 
Apelanţilor li se va 
asigura confidenţialitatea 
convorbirilor și a 
identităţii, datele 
personale nefiind 
prelucrate sau stocate 
în niciun fel», precizează 
STS.

Societatea de Transport 
București (STB) va 
scoate în traseu, din 18 
mai, toate autovehiculele 
din parcul auto circulant, 
anunţă Primăria Capitalei. 
Accesul în mijloacele 
STB va fi însă limitat: 
călătorii vor putea ocupa 
numărul de scaune din 
autobuze, troleibuze, 
tramvaie, precum și 
un rând în picioare, 
respectând distanţa 
regulamentară de 1,5 m. 
Urcarea călătorilor în 
autovehiculele STB se 
va face doar pe ușa din 
faţă, iar coborârea pe 
celelalte uși. În punctele 
de transbordări masive și 
cu trafic intens, călătorii 
vor fi îndrumaţi la accesul 
în vehicule de către 
controlorii STB, sprijiniţi 

de Poliţia Locală.
Instituţia transmite 
că toate vehiculele și 
staţiile de așteptare 
sunt dezinfectate cu 
substanţe care distrug 
virusurile. ”Pentru a 
preveni infectarea 
cu noul coronavirus, 
recomandăm celor care 
folosesc mijloacele de 
transport în comun să 
își protejeze nasul și 
gura cu măști medicale 
sau confecţionate din 
material de bumbac, dar 
și ochii, cu ochelari (de 
vedere sau de soare). 
Călătorii sunt rugaţi să 
respecte de asemenea 
și noile reglementări 
privind distanţarea 
socială”, se arată în 
comunicatul transmis de 
municipalitate.

Deputaţii au votat în 
unanimitate cu amenda-
mente proiectul de lege 
privind aprobarea OUG 
30/2020 care prevede 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei soci-
ale în contextul situaţiei 
epidemiologice determi-
nată de răspândirea coro-
navirusului SARS-CoV-2. 
Proiectul a fost susţinut 
de Ministerul Muncii.

Potrivit actului nor-
mativ, se acordă zile li-
bere unuia dintre părinţi 
pentru supravegherea co-
piilor, în situaţia suspen-
dării cursurilor sau închi-
derii temporare a unită-
ţilor de învăţământ unde 

aceştia sunt înscrişi, ca 
urmare a condiţiilor me-
teorologice nefavorabile 
sau a altor situaţii extre-
me decretate astfel de că-
tre autorităţile competen-
te cu atribuţii în domeniu. 
Potrivit unui amendament 
iniţiat de deputaţii Adrian 
Solomon (PSD) şi Eva An-
drea Csep (UDMR) „prin 
excepţie, în anul 2020, 
aceste prevederi se aplică 
şi pe perioada imediat ur-
mătoare încetării stării de 
urgenţă, până la încheie-
rea anului şcolar“.

O altă modificare in-
trodusă se referă al faptul 
că pot beneficia de aces-
te prevederi părinţii ca-

re au copii cu vârsta de 
până la 12 ani, înscrişi în 
cadrul unei unităţi de în-
văţământ, sau au copii cu 
dizabilităţi cu vârsta de 
până la 26 de ani (faţă 
de 18 ani, cum era prevă-
zut iniţial), înscrişi în ca-
drul unei unităţi de învă-
ţământ. De precizat este 
că prevederile prezentei 
legi nu se aplică în cazul 
în care unul dintre părinţi 
are raportul de muncă 
suspendat pentru între-
ruperea temporară a ac-
tivităţii angajatorului, în 
condiţiile art. 52 alin.(1) 
lit.c) din Legea 53/2003 
- Codul Muncii, republica-
tă, cu modificările şi com-
pletările ulterioare.

De asemenea preve-
derile prezentei legi nu se 
aplică nici în cazul în ca-
re celălalt părinte nu re-
alizează venituri din sa-
larii şi asimilate salariilor, 
venituri din activităţi in-
dependente, venituri din 

drepturi de proprietate 
intelectuală, venituri din 
activităţi agricole, silvi-
cultură şi piscicultură, su-
puse impozitului pe venit 
potrivit prevederilor Le-
gii 227/2015 privind Co-
dul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioa-
re, cu excepţia situaţiei în 
care este încadrat în grad 
de handicap grav sau ac-
centuat şi astfel este scu-
tit de la plata impozitului 
pe venit“.

De zilele libere plătite 
beneficiază părinţii cu co-
pii de până la 12 ani şi pă-
rinţii cu copii cu dizabili-
tăţi de până la 18 de ani. 
Noile prevederi vor extin-
de măsura şi pentru pă-
rinţii ce au copii cu dizabi-
lităţi de până la 26 de ani.

Camera Deputaţilor 
este forul decizional în 
acest caz, iar legea mer-
ge la promulgare la 
preşedintele Klaus Ioha-
nnis.

Părinţii își pot lua zile libere plătite de 
angajator, până la încheierea anului școlar

Nou la RAR! Puteți afla și istoricul de daune al vehiculelor!
Registrul Auto Român (RAR) anunță că, din 5 mai 
2020, oferă clienților săi date despre daunele 
vehiculelor înmatriculate în România. Mai exact, 
în doar câteva minute, puteți afla informații 
despre majoritatea vehiculelor pentru care au fost 
înregistrate oficial, la societățile de asigurări, avarii 
produse pe teritoriul României.

Deputații au prelungit perioada până când părinții 
îşi pot lua zile libere pentru supravegherea 
copiilor. Astfel, Camera Deputaților a amendat 
OUG 30/2020 şi au introdus prevederea ca părinții 
să-şi poată lua liber pentru supravegherea copiilor 
şi după încetarea stării de urgență, mai exact până 
la încheierea anului şcolar.
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