
Luni, 7 octombrie a.c.,
Serviciul Rutier Constanța a
prezentat, în cadrul unei
conferințe de presă, noile
modificări legislative prevăzute
de Codul Rutier. În acest
context, șeful Serviciului Rutier
Constanța, comisar-șef de
poliție Ciprian Sobaru, a anunțat
modificările și completările OUG
nr. 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice. Așadar,
ţinerea în mână sau folosirea cu
mâinile în orice mod, în timpul
conducerii pe drumurile publice
a unui autovehicul, tractor
agricol sau forestier ori tramvai
aflate în mişcare, a telefonului
mobil sau a oricărui dispozitiv
mobil prevăzut cu funcţia de
înregistrare ori redare text, foto
sau video, concomitent cu
încălcarea unei reguli pentru
circulaţia vehiculelor, se
sancționează cu 4-5 puncte
amendă și se aplică sancţiunea
contravenţională complementară a
suspendării exercitării dreptului de a
conduce pentru o perioadă de 30 de
zile. Totodată, șeful Biroului de Analiză
și Prevenire a Criminalității, comisar
de poliție Cătălina Popa, a transmis
sfaturi în ceea ce privește

comportamentul pe care ar trebui să-l
abordeze fiecare participant la trafic și
a amintit că, în primele 9 luni ale
anului 2019, în județul Constanța s-au
produs 50 de accidente rutiere grave
în care și-au pierdut viața 55 de
persoane. Totodată, pe fondul unor

preocupări de natură a distrage atenția
conducătorilor auto, în aceeași
perioadă s-au produs 12 accidente
rutiere mortale (cu unul mai multe față
de aceeași perioadă a anului 2018), în
urma cărora 12 persoane și-au pierdut
viața.
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Constanța, fruntașă la
numărul de cetățeni

străini angajați
Polițiștii de imigrări vor desfășura,

săptămâna aceasta, o serie de activități în
cadrul campaniei de informare a
angajatorilor cu privire la condițiile în care
pot angaja/detașa cetățeni străini pe
teritoriul României. Campania are drept scop
prevenirea și combaterea muncii
nedeclarate a străinilor și conștientizarea
riscurilor la care se expun angajatorii în
situația nerespectării prevederilor legale.
Poliţiştii Inspectoratului General pentru
Imigrări împreună cu reprezentanții
Inspecției Muncii vor desfăşura,  între 07 și
10 octombrie, la nivel național, o sesiune de
informare a angajatorilor care au angajaţi
cetățeni străini sau care sunt interesaţi în
acest demers, cu privire la condiţiile în care
străinii pot presta activităţi lucrative pe
teritoriul țării, precum și drepturile şi
obligaţiile ce le revin în calitate de
angajatori. Pentru mai multe detalii privind
organizarea și desfășurarea activității, cei
interesați se pot adresa structurilor de
imigrări de pe raza județului. Datele de
contact pot fi accesate la adresa
http://igi.mai.gov.ro/. În primele nouă luni ale
acestui an, au fost emise peste 21.000 de
avize de angajare a lucrătorilor străini, cele
mai multe în capitală și județele Constanța,
Ilfov, Brașov, Timișoara. Cei mai mulți
muncitori provin din Vietnam, Nepal și India.

Vietnam, Nepal, India... Noi prevederi privind circulatia pe drumurile publice

Știi ce ți se întâmplă dacă te atingi
de telefon în timp ce conduci?


