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Programul de lucrual structurilor pentruimigrări, din întreaga(ară, a fost prelungit,pentru sâmbătă, 26septembrie între orele
8.00 şi 16.00, şi dumi-nică,27septembrieîn-treorele07.00şi21.00,pentru a răspunde ce-rerilordeînregistrareareziden(ei formulate

de către cetă(enii UE.Străinii din cadrul UEcare doresc eliberareacertificatelor de înre-gistrare a reziden(eitrebuiesăprezinteoce-rere scrisă, însoţită dedocumentele justifica-tiveînfunc(iedescopulșederiipeteritoriulRo-mâniei. Certificatul de

înregistrare se emiteîn aceeași zi și este va-labilpentruoperioadădepânăla5ani,darnumai pu(in de un an. Deasemenea, europeniipotvotași înbazacăr(iide reziden(ă perma-nentă, document careatestăreziden(adelun-gă durată, anunţă IGI.

Trebuie reamintit
că valabilitatea do-
cumentelor emise
de către Inspecto-

ratului General
pentru Imigrări,

care au expirat, în
acest context epi-

demiologic, își me-
n)in valabilitatea
pe toată perioada

stării de alertă,
precum și pentru o
perioadă de 90 de
zile de la încetarea
acestei stări, con-
form prevederilor

legale.

A crescut numărul
cazurilor de COVID-19!
Ne confruntăm cu o nouă creştere a numărului de

cazuri de coronavirus. Potrivit Direcţiei de
Sănătate Publică Argeş, ieri au fost 24 de cazuri noi, în
judeţ, faţă de ultima raportare. Autorităţile au
raportat ieri, 23 septembrie, 1.767 de infecţii noi de
coronavirus si 47 de decese înregistrate în ultimele 24
de ore, la nivel naţional. De la începutul pandemiei, în
Romania au fost confirmate 116.415 cazuri de
persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).
93.558 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. M.S.Ieri la ora 9.00, potrivit datelor furnizate de Direc(ia de Să-nătate Publică Argeș, situa(ia epidemiologică se prezenta ast-fel:-persoane aflate în carantină: 0;-persoane ieșite din carantină: 1 493;-persoane aflate în izolare (anchetă epidemiologică): 475,din care 272 în carantină și 203 în izolare (cu 17 mai multe,fa(ă de ultima raportare- 458);-persoane iesite din izolare (anchetă epidemiologică): 11563(cu 42 mai multe fa(ă de ultima raportare – 11 521) ;-persoane externate din spital: 4 826 ( cu 28 mai multe, fa(ăde 4 798 de la ultima raportare);-persoane externate la cerere: 707 (cu 1 mai multe , în ul-timele 24 de ore- 706)-persoane internate în spital: 151 (cu 7 mai pu(ine, fa(ă deultima raportare - 158);-persoane internate la ATI: 16 ( cu 1 mai pu(ine decât ra-portarea precedentă - 17);-persoane vindecate: 4 989 (cu 23 mai multe fa(ă de ulti-ma raportare – 4 966);-persoanediagnosticatepozitiv:5418(maimultecu24fa(ăde ultima raportare – 5 394);-persoane pozitive la retestare: 17 ;-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore : 24;-persoane decedate de la începutul pandemiei: 226 (ace-lași număr ca la raportare precedentă);-număr de teste efectuate(spitalele publice): 39 842( 438in plus, în ultimele 24 de ore– 39 404).

Program prelungit la
Imigrări, pentru alegeri!
Sâmbătă şi duminică, în ziua alegerilor,

Inspectoratul General pentru Imigrări va
prelungi programul de lucru pentru a veni în
sprijinul străinilor care doresc să voteze dar
nu au toate actele perfectate.M.Sandu


