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Ședință la Prefectură pentru stabilirea planului de măsuri 

după ieșirea din starea de urgență 

Vineri, 9 mai, la Instituția Prefectului, a avut loc o ședință a reprezentanților 

structurilor MAI cu prefectul județului, dl Dan Nechifor și cu secretarul de 

stat botoșănean, dl Gheorghe Sorescu, pentru a stabili planul de măsuri având 

în vedere că în data de 15 mai se va ieși din starea de urgență. Ținând cont 

de reluarea activității cu publicul după data de 15 mai, deși va fi menținută 

starea de alertă, fiecare instituție din subordinea Prefecturii ( Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor și 

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte), dar și activitatea proprie                                 

( audiențe, apostile etc) trebuie să se supună unui plan de măsuri propriu, pe 

lângă recomandările care vor veni de la nivel național. Totodată, Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență va monitoriza și modul în care celelalte 

instituții din județul Botoșani vor respecta măsurile și recomandările pe 

starea de alertă.“Având în vedere că vom rămâne în stare de alertă, botoșănenii trebuie să manifeste precauție, iar autoritățile 

vigilență în respectarea regulilor sau, după caz, a recomandărilor. O dată cu ieșirea din starea de urgență, trebuie să se știe 

că măsurile de relaxare nu reprezintă intrarea în normal, deoarece este necesar ca fiecare dintre noi să folosească minimele 

măsuri de protecție și să păstreze distanțarea fizică”, a declarat prefectul județului, Dan Nechifor. Reprezentanții structurilor 

MAI au în continuare responsabilitatea monitorizării activității instituțiilor în vederea respectării măsurilor de ordine publică, 

în special cele care au relații cu publicul. “Scopul întâlnirii de astăzi l-a reprezentat pregătirea modului de reluare a activității 

cu publicul în toate instituțiile în așa fel încât situațiile să fie gestionate la fel de bine și de acum înainte. Nu este cazul să ne 
relaxăm” a declarat secretarul de stat, Gheorghe Sorescu. 

12 dosare penale 

pentru 

zădărnicirea 

combaterii 

bolilor 

Polițiștii botoșăneni au 

întocmit, de la începutul 

pandemiei dee Covid-19 un 

număr de 12 dosare penale în 

care se efectuează cercetări sub 

aspectul comiterii infracțiunii 

de zădărnicirea combaterii 

bolilor. Dintre acestea, 4 

dosare vizează presupuse fapte 

ale unor cadre medicale din 

județ. Toate dosarele sunt 

instrumentate deocamdată in 

rem, organelle de anchetă 

cercetând faptele și circumstanțele, și nu persoanele în cauză. 
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Centrul Europe Direct Botoșani marchează online   ziua de 9 mai, Ziua Europei 

În fiecare an Centrul Europe Direct Botoșani marchează în cadru festiv ziua de 9 mai, Ziua Europei. Anul acesta, spre deosebire de ceilalți  ani 

anteriori,  manifestările vor avea un caracter aparte: se vor desfășura online sau în modalități care să se înscrie regulilor stării de urgență. 

       ”Un Botoșani verde într-o Europă verde”      

 Primul ciclu de activități este un concurs de fotografie, desene, eseuri, clipuri video, cu titlul ”Un Botoșani verde într-o Europă verde”. Pe tema 

concursului a scris un articol Karina Todireanu în publicația Telebuzz și am primit acordul să preluăm articolul:  Surprinde natura -  sărbătorește Europa 

”Centrul Europe Direct Botoșani îi provoacă  pe copiii și tinerii botoșăneni la un nou concurs, de data aceasta, 

unul în vreme de pandemie, de acasă. Competiția organizată în parteneriat cu centrul de voluntariat B. O. M. 

D al Asociatiei Buzzmedia se adresează, în mod special, celor pasionați de fotografie, de desen sau de scris. 

Totul are ca scop marcarea zilei de 9 mai, Ziua Europei. 

Cei care doresc să participe la concurs trebuie să realizeze creații de orice fel, fotografie, eseu sau o pictură, 

care să ilustreze tema propusă - Un Botoșani verde într-o Europă Verde trimise pe adresa 

voluntariatbomd@gmail.com .  

Materialele vor fi postate pe pagina de facebook Europe Direct Botoșani iar premiile vor fi acordate în funcție 

de vizualizări, numărul de aprecieri, numărul de comentarii și distribuiri, după cum ne-a declarat coordonatorul 

Europe Direct Botoșani, Radu Căjvăneanu.Termenul de trimitere a lucrărilor este 9 mai. 

Concursul se desfășoară pe două categorii, respectiv copii până la 12 ani și tineri peste 12 ani. În cazul 

fotografiilor, va fi și o sectiune a fotografilor experimentați ai Botoșaniului. 

Premiile vor fi în valoare de 100 de lei pentru fiecare categorie de vârstă, dar și tricouri, umbrele, sacoșe din 

material reciclabil, agende și publicații de la Comisia Europeană. 

“Concursul pe tema “Botoșani verde în Europa Verde” , este o idee marca Europe Direct Botoșani, lansată 

cu scopul de a cunoaște care este viziunea tinerilor despre Pactul ecologic european și cum văd aceștia 

problemele ecologice la nivel județean și național. Chiar și în vreme de pandemie, tinerii botoșăneni s-au 

arătat interesați de a posta pe rețelele de socializare imagini cu frumusețea naturii pe timp de primăvară, de 

aici pornind și ideea principală a concursului. Am văzut în materialele tinerilor, numeroase aspecte din 

natură, surprinse cu talent de acolo de unde au avut acces: de la fereastra apartamentului sau din grădină. 

Atunci mi-am zis: hai să facem un concurs pentru a marca în acest mod ziua de 9 mai, Ziua Europei”, declarat 

Radu Căjvăneanu, organizatorul concursului. 

Centrul de Voluntariat B.O.M.D (Botoșani, orașul meu drag) s-a alăturat, ca partener, concursului, prin 

implicarea directă a voluntarilor. “Centrul de Voluntariat B.O.M.D s-a alăturat acestei acțiuni, deoarece este 

un moment bun de a-și dezvolta abilitătile de fotograf atât pentru voluntarii noștri printre care avem foarte mulți pasionați de fotografie, cât și pentru colegii 

noștri pe care urmează să-i informăm despre acțiune. Noi iubim natura și dorim prin aceasta activitate să-i facem pe oameni s-o iubească mai mult. În plus, 

avem o colaborare frumoasă de ani de zile cu Europe Direct și ne plac provocările venite din partea lor”, a  spus Denisa Sandu, coordonator de proiecte și 

activități.       

 ”Start spre Europa -  Sport mișcare in izolare”  

În parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Botoșani în cadrul proiectului școlar ”Școli -  Ambasador ale Parlamentului European” se  desfășoară  concursul 

de clipuri video ”Start spre Europa -  Sport mișcare in izolare”. Câteva elemente din regulamentul concursului: 

 participanții vor realiza un clip video cu durata de maximum un minut care să respecte tematica acestui concurs 

 clipurile video se trimit pe adresa liceului sportiv Botoșani epas.lpsbt@gmail.com  până la data de 8 mai cu subiectul ”Concurs Start spre Europa 

ediția a doua” 

  concurenții își vor înscrie numele, prenumele, școala și profesorul coordonator 

  în filmuleț trebuie să apară persoana participanților (nu se trimit țe clipuri video cu alte persoane) 

  pot participa la concurs elevi cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani 

 fiecare participant va trimite un clip video cu exerciții fizice executate în casă, în curte, grădină din perioada pandemiei 

  jurizarea va fi realizată de o comisie formată din reprezentanți ai Liceului cu program sportiv și reprezentanți ai elevilor 

 se va ține cont de corectitudinea execuției, originalitatea exercițiului, impactul vizual asupra privitorului 

 rezultatele vor fi anunțate pe data de 9 Mai pe contul de Facebook al Liceului cu program sportiv 

 toți participanții vor primi diplome de participare iar cele mai reușite clipuri video vor fi premiate de Centrul Europe Direct Botoșani partener al 

evenimentului.    

”Hoinar prin Europa: trecut, prezent și viitor”         

 Un alt concurs realizat, de asemenea, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Botoșani este concursul om online ”Hoinar prin Europa: trecut 

prezent și viitor” - ediția a doua 2020.  Concursul se desfășoară  în perioada 4-9 Mai  2020, în cadrul proiectului ”Școli Ambasador ale Parlamentului 

European”. Fiecare participant va trimite câte trei fotografii care să ilustreze tematica acestui concurs: una din trecut, una din prezent (din izolare) și una dintr-

un posibil viitor (unde se vede ajuns după perioada pandemiei). Jurizarea va fi realizată de o comisie formată dintr-un reprezentant al Liceului cu Program 

Sportiv și un fotograf profesionist. Se va ține cont de originalitatea ideii, claritatea mesajului transmis, impactul vizual asupra privitorului. Rezultatele 

concursului vor fi anunțate pe contul de Facebook al Liceului cu program sportiv Botoșani.  Toți participanții vor primi diplome iar cele mai reușite fotografii 

vor fi premiate de Centrul Europe Direct Botoșani.    

  Întâlniri și concursuri cu tineri la Trușești   

Ambasadorii juniori ai proiectului EPAS ”Școli Ambasador ale Parlamentului European în România”de la Liceul Demostene Botez din Trușești anunță o 

activitate de interes pentru celebrarea zilei de 9 mai cu titlul ”Sunt solidar cu Uniunea Europeană”.  În cadrul activității se va desfășura un concurs cu premii 

pe două secțiuni: ● Secțiunea A: postere și afișe ● secțiunea B: eseuri. Elevii Liceului Demostene Botez Trușești sunt invitați să colaboreze cu materiale în 

conformitate cu tema activității putând să le trimită la adresa de email ines_balanescu2001@yahoo.com  până la data de 10 mai 2020. Centrul Europe Direct 

Botoșani este pregătit de asemenea cu premii.             

 Centrul Europe Direct Botoșani adresează mulțumiri profesorilor și îndrumătorilor care au acordat sprijin în conceperea și realizarea acestor activități: 

Prof. Carmen Ciobanu, Liceul cu Program Sportiv Botoșani, Prof. Anca Melinte, Grupul Școlar ”Demostene Botez” Trușești precum și jurnalistei 

Ioana Matfeev, indrumatoarea tinerilor de la asociația BuzzMedia.  

Radu Cajvaneanu, Vicepresedinte executiv, Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani, coordonator Centrul EUROPE DIRECT Botosani  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://telebuzz.ro/author/karina-todireanu/
https://telebuzz.ro/2020/05/05/surprinde-natura-intr-o-fotografie-o-pictura-ori-un-eseu-si-sarbatoreste-europa-vezi-detalii/?fbclid=IwAR1yKScJn6QY016C0qm4lVnKNucxjWsNzhiwrZOUQzmEkU5hAzO4IPrZdoo
mailto:voluntariatbomd@gmail.com
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Boto%25C5%259Fani-347075307015/
mailto:epas.lpsbt@gmail.com
mailto:ines_balanescu2001@yahoo.com
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Informare Covid 19 - Grupul de Comunicare Strategică 

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină 

instituționalizată 2.286 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 

199 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea  fiind 

dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.Până astăzi, 10 mai, pe teritoriul 

României, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 

(coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și 

externate.Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de 

Sănătate Publică: Totodată, până acum, 952 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, 

internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, 

Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, 

Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, 

Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat. 

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 

231 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 242 de pacienți. Pe 

teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.399 de  persoane. Alte 19.887 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub 

monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 256.749 de teste. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 

406  apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.027 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor. Prin 

structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 557 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea 

combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 331 de 

persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare 

de 187.800 de lei. Facem precizarea că până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale privind declararea 

neconstituționalității unor prevederi ale O.U.G. nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, se aplică norma juridică în vigoare. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale 

României în străinătate, 2.758 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.698 în Italia, 561 în Spania, 

29 în Franța, 329 în Germania, 81 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 

2 în Elveția, 2 în Turcia  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia și Suedia.De la începutul 

epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 100 de cetățeni români aflați în  străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 31 în Marea 

Britanie, 8 în Spania, 5 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia, au decedat.Dintre cetățenii români 

confirmați cu noul coronavirus, 21 au fost declarați vindecați: 9 în Germania, 8 în Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.Le 

reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia 

TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. 

De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, 

+4021.320.20.20.  

Până la data de 9 mai 2020, au fost raportate 1.229.640 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai 

multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit. 

 ŢARA  
CAZURI 

CONFIRMATE 
DECEDAȚI  VINDECAŢI* 

Italia 217.185  (+1.327)   30.201 (+243)     103.031   (+4.008) 

Spania 222.857  (+1.410)   26.251 (+181)     133.952   (+2.804) 

Franţa 138.421     (+642)   26.230(+243)       56.148      (+256) 

Germania 168.551  (+1.251)     7.369 (+103)     143.300             - 

Regatul Unit 211.364  (+4.649)   31.241 (+626)         1.001          (+3) 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA  9 MAI 2020  

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI  VINDECAȚI* 

3.898.658  (+90.806)  274.290(+5.222) 1.376.025 (+51.774) 

  

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE - https://systems.jhu.edu/ 

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 8 mai – 9 mai 2020 

Grupul de Comunicare Strategică 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

https://systems.jhu.edu/
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Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani a sărbătorit Ziua 

Mondială a Păsărilor Migratoare 

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este sărbătorită la nivel mondial, de două ori pe 

an, în a doua săptămână a lunilor mai și octombrie. Cauza principală a migraţiei este 

diminuarea hranei şi chiar lipsa totală a acesteia, contrar ideii eronate care susţine că 

“păsărilor le este frig pe timpul iernii”. Celebrarea acestui eveniment ecologic are ca 

temă în acest an: „Păsările migratoare conectează Lumea noastră!”. Această temă 

atrage atenția asupra faptului că, distanţele lungi pe care păsările se deplasează în 

timpul migrației, implică trecerea multor frontiere între ţări cu politici de mediu, 

legislaţie şi măsuri de conservare diferite. Din acest motiv,cooperarea internaţională 

este necesară pentru monitorizarea, cercetarea ştiinţifică, stoparea declinului speciilor 

de păsări şi a habitatelor lor, în aria geografică de răspândire. Cadrul juridic şi instrumentele de coordonare necesare pentru o 

astfel de cooperare sunt furnizate de acorduri multilaterale de mediu, cum ar fi Convenţia privind speciile migratoare şi 

Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, ratificate de țara noastră. Astfel, preocuparea 

comună pentru asigurarea condițiilor optime de migrație, constituie o punte de conexiune între statele lumii, în sensul 

asigurării sau restaurării conectivității ecologice și a integrității ecosistemelor situate pe rutele de migrație. Habitatele 

favorabile pentru hrană, iernare și odihnă sunt cruciale pentru supraviețuirea speciilor de păsări migratoare. Pierderea sau 

degradarea acestor habitate reprezintă o amenințare cu un efect devastator asupra șanselor lor de supraviețuire. Dintre păsările 

cuibăritoare din România, cele migratoare de distanţă lungă migrează în Africa (la sud de Sahara), iar cele de distanţă scurtă 

ajung doar până în nordul Africii sau rămân în sudul şi sud-vestul Europei. Din când în când mai apar excepţii, semnalându-

se unele specii care migrează în India sau alte părţi sudice ale Asiei (ex. mugurarul roşu, muscarul mic). Doar unele specii pot 

zbura deasupra Mării Mediterane (ex. cristelul de câmp, prepeliţa, lăcarii).În judetul Botoșani, în ariile de protecție specială 

avifaunistică incluse în Rețeaua ecologică europeană NATURA 2000, există 43 de specii de păsări migratoare protejate prin 

Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare African-eurasiatice, ratificat de România.Dintre acestea 

menționăm:cormoranul mic, stârcul roșu, barza neagră, rața sulițar, ferestraș mic, pecial cenușiu, lebăda, sitar de mal. 

Pe teritoriul județului Botoșani, de-a lungul râului Prut și a lacului de acumulare Stânca Costesti, există unul dintre cele mai 

importante culoare de migrație a păsărilor sălbatice din estul Europei, tranzitat de zeci de specii de păsări migratoare. O parte 

din această zonă beneficiază de statut pecial tive, fiind desemnată arie de protecție pecial avifaunistică inclusă în Rețeaua 

ecologică eurpeană Natura2000. 

Informații suplimentare pot fi descărcate de cei interesați, de pe site-ul Convenției privind conservarea speciilor migratoare 

de animale sălbatice, la adresahttps://www.worldmigratorybirdday.org, sau de pe site-ul instituției noastre 

http://apmbt.anpm.ro/ro.                                      Director Executiv ing. Eugen Mateciuc 

Declaraţie de presă 

La mulți ani, România, la mulți ani, Europa! 

9 mai este o zi cu o semnificație aparte pentru Europa și pentru România. Data marchează declarația făcută, în 1950, de Robert Schuman, 

ministrul francez de Externe, care a pus bazele Uniunii Europene de astăzi, pornind de la o colaborare politică improbabilă, între vechii rivali 

Franța și Germania, care a adus cea mai lungă perioadă de pace pe continentul nostru. 

 
9 mai este și ziua în care România și-a declarat independența, în 1877, ziua cândt ânărul stat român a făcut pas decisiv pe drumul spre modernizare, 

reluat în forță după 1989. 9 Mai 2020 găsește România, Europa și lumea întreagă în fața unei noi amenințări, de data această medicale, cu efecte 

supra solidarității și stabilității proiectului politic care ne-a oferit prosperitate și securitate tuturor.De Ziua Europei, instituțiile UE aduc anul acesta 

un omagiu online numeroșilor europeni care, din solidaritate, îi ajută pe ceilalți europeni să facă față crizei cauzate de coronavirus. 

Solidaritatea este cuvântul cheie, în acest moment. Uniunea Europeană este sub mare presiune, pentru că toate țările membre și fiecare dintre 

cetățenii săi așteaptă de la această superstructură să le ofere salvarea medicală și economică.E adevărat, instituțiile UE s-au mișcat greoi la început 

și multe voci s-au grăbit să-i strige fragilitatea. Dar apoi au reacționat la provocare: țările membre, inclusiv România, vor avea la dispoziție fonduri 

de mii de miliarde de euro pentru revenirea la normal, a fost creată o rezervă europeană pentru echipamente de protecție, cu un depozit și în 

România, se caută soluții comune pentru a nu limita dreptul la libera circulație și la muncă, fundamentale în UE.Uniunea Europeană este cel mai 

mare exportator mondial de buuri prelucrate și deservicii, cu peste 2.100 de miliarde de euro în 2019 și o piață cu aproape 500de milioane de 

consumatori cu venituri mari. Dincolo de inevitabilele tensiuni care apar în criză, Uniunea Europeană trebuie să reziste, ca proiect politic, dar și 

ca piață comună, iar membrii săi trebuie să mai învețe o dată cum să se adapteze încât să asigure pacea și prosperitatea să continue pe 

continent.Provocările nu sunt doar de ordin medical, ci și politic, iar lumea post-pandemie vine cu complicații atât din interior, dinspre țările care 

s-au abătut de la democrație, cât și din exterior, dinspre alți doi mari actori, China și Rusia.Primul, lovit puternic economic și ca imagine, va încerca 

să recupereze spațiul pierdut uneori cu agresivitate politică și financiară. Al doilea nu se poate convinge că UE a devenit principalul jucător politic 

din Europa.Dar țările membre trebuie să rămână solidare în cadrul Uniunii Europene. România nu are voie să se abată de la drumul său pe calea 

modernizării europene, sub această umbrelă a UE. Inclusiv criza actuală ne-a arătat câtă nevoie avem unii de alții, de fapt, și ne-a arătat că numai 

împreună suntem puternici.           La mulți ani, români, la mulți ani, România, la mulți ani, Europa!           

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA,  deputat PNL de Iași 
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Asistență rutieră BOTOȘANI Platformă auto Tractări auto, Trailer : Asistență rutiera NonStop. Tractari auto 

avariate. Recuperări autoturisme avariate/defecte. Efectuam transport autoturisme, motociclete, van-uri , suv-uri, 

utilaje cu platforma auto pe orice distanță. Ai o mașină fără ITP valabil? Trebuie sa ajungi la o stație RAR ? Vreți sa 

achiziționați o mașină cu numere expirate? Atunci va stam la dispoziție NonStop la prețuri foarte avantajoase 

/negociabile !!! Oferim seriozitate deplină !!! Tel.0745 339393. 

* VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren arabil + 

livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din 

termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, 

bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și 

pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă 

normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, 

anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe 

strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț solicitat-37.000 euro.  

 

Angajare Dulgheri Fierari Zidari Macaragi Maistri Germania. Triatic Bau SRL angajeaza pentru santierele din 

Germania Frankfurt si Offenbach :Dulgheri Fierari Zidari Macaragii Maistru si muncitori necalificati pentru demolari. Se 

asigura cazarea !Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati pe numerele de telefon de mai jos: 0770258283 

Radu,+4917664784799 Dragos.   

     

Amenajari interioare sau exterioare ; executam amenajari interioare si exterioare de orice tip ptr relatii sunati cu 

incredere la nr de tel 0748504047  

Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Relații la tel. 0742572165. 

Vw TIGUAN recent adus în țară, an fabricație 2015, Motorizare 2.0 diesel 140 cp, Euro 5,Cutie viteze 

automat,TEL.0745243341  

Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 0742315432  

Mazda CX-7 -35 682 RON an fabricație 2008 2.3 benzina. stare foarte buna7500€ negociabil, tel. 074421342 

* Vând vilă în Cătămărăști Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate facilitățile 

posibile.Vila este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil bătrâni.gradiniță,sediu 

companii,etc. Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar camere: 25, numar loc de parcare: 30, numar 

bai: 5, suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata construita: 525, anul constructiei: 2008. Preț solicitat-300.000 

euro. 

Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 foișoare, magazii 

depozitare, padoc, poartă telecomandă 

Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, camera birou, mansardă, dressing. 

Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil  

Vand 5800 teren Hudum jud Botosani in apropierea soselei Botosani Suceava cu expunere spre rasarit , in apropierea 

zonei de case.Pret 7Euro/m .Exista cale de acces pe ambele capete ale terenului unde pot intra camioane sau autoturisme. 

Tel. 0734.754.758 

Vând sau schimb casa în jud. Botoșani, Com. Mihalaseni, compusa din 3 camere + 3 Anexe + 5 Grădini situate în jurul 

casei, apa trasa în casa, parțial mobilata, ideala pt locuit, ferma, construcții. Acceptam și la schimb cu ceva în jud.Timis. 

Telefon 0761689811. 

Vand/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan brehuiesti,botosani,la iesirea din sat spre corni,21 ml deschidere la 

asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro mp,accept 

schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 21, Accept 

schimburi. Tel. 0748871234 

Vand/schimb,810 mp,gradina loc de casa,zona lebada,botosani,la marginea padurii,vis-a-vis de depozitul de 

termopane,zona este absolut superba,drept,perfect construibil,stalp de curent in vecinatae,apa curenta la aprox 80ml,21 ml 

deschidere...pret 19,5 euro/mp...usor negociabil,accept rate sau variante imobiliare. Tel. 0748871234 
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Locuri de Muncă în STRĂINĂTATE!! 1 400 - 1 800 € 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Sună, nu ezita! 

Instalator,Sanitar,ofer,servic,Desfundam,Tevi,Canaliza

re, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 0744 

862 373   

Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

Ofer servici Electrician .autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Te 0753 435 747  

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veți primii 8 piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Va ofer retetarul CORECT  

tel. 771428185 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   
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Sprijin acordat Republicii Moldova în lupta împotriva Covid-19 

 România a fost și este 

mereu alături de 

cetățenii din 

Republica Moldova și 

reacționează prompt și 

solidar atunci când 

este nevoie și o face 

dezinteresat, a 

declarat la Chișinău, 

ministrul Ion Marcel 

Vela. 

Joi, 7 mai 2020, o 

delegație de oficiali 

români din care au 

făcut parte ministrul 

afacerilor interne, Ion 

Marcel VELA, și ministrul sănătății, Nelu TĂTARU, a fost primită la Chișinău de Președintele Republicii Moldova, Igor 

Dodon, și de prim-ministrul Ion CHICU, în contextul recepției echipamentelor de protecție și a produselor sanitare trimise de 

România în sprijinul țării vecine în lupta împotriva Covid-19. 

”România rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova și va continua să sprijine parcursul european al țării 

dumneavoastră, pentru a asigura prosperitatea și bunăstarea tuturor cetățenilor. Recent, pe 27 aprilie, am sărbătorit 10 ani 

de parteneriat strategic în care și Republica Moldova și România au dovedit ca pot face împreună lucruri deosebite. Măsurile 

decise de autoritățile române în sprijinul Republicii Moldova, în contextul epidemiei cu COVID-19, sunt o dovadă în plus a 

faptului că România a fost și este mereu alături de cetățenii din Republica Moldova și reacționează prompt și solidar atunci 
când este nevoie și o face dezinteresat.”, a declarat ministrul român. 

Ajutorul pe care România l-a acordat Republicii Moldova constă în 500.000 de măști de protecție de tip  FFP2, 25.000 de 

combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 ochelari de protecție, 200.000 de mănuși, 2.800 cutii de medicamente, 10 izolete cu 

presiune negativă pentru transportul pe targă și aproximativ 80.000 litri de alcool sanitar. 

În acest context, ministrul Ion Marcel Vela a precizat că ”Acest sprijin de 20 de camioane cu materiale sanitare, cu materiale 

de protecție, se adresează fără discriminare tuturor cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de etnie, de religie sau de 
limba pe care o vorbesc.” 

Sprijinul acordat astăzi statului vecin nu este o acțiune singulară, acesta completând misiunea medicală a României, în cadrul 

căreia 42 de medici români s-au alăturat, din data de 30 aprilie 2020, pentru două săptămâni, colegilor din Republica Moldova, 

desfășurând activități de acordare a asistenței medicale și îngrijire a pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și de 

instruire a personalului medical din unități sanitare din Bălți, Chișinău și Cahul. 

La ceremonia de la Chișinău au mai participat Excelența Sa dl. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova, 

ministrul Sănătății din Republica Moldova, dna Viorica Dumbrăveanu, și alți înalți oficiali din cele două țări. 

Echipamentele de protecție și produsele sanitare oferite au fost achiziționate de Ministerul Sănătății, în baza Decretului nr. 

240/14.04.2020, în cadrul efortului comun de combatere a infectării cu noul tip de coronavirus. Transportul echipamentelor a 

fost realizat cu camioane aparținând Ministerului Apărării Naționale și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Asociațiile de pacienți cer ca spitalele să fie redeschise pentru bolnavii cronici  
Asociațiile de pacienți fac apel ca spitalele să fie redeschise în această perioadă și pentru restul pacienților, nu doar pentru 

cei infectați cu coronavirus, în special pentru pacienții cu boli cronice. "În ultimile luni nu s-a mai permis accesul 

pacienților în spitale pentru investigații medicale, acestea fiind amânate cu consecințe greu de evaluat asupra stării de 

sănătate a oamenilor", atrag atenția reprezentanții Alianței Pacienților Cronici din România, subliniind că "boala nu așteaptă 

după decizii birocratice." 
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O diferită zi a Europei 

Eseu de Alupoaei Beatrice - Georgiana 

Nimic nu mai e la fel. Este ca și cum ne-am uita la o lume necunoscută, o societate fără voce, fără culoare și fără emoții. 

Partea întunecată a lumii, plină de tristețe și de durere. Cerul, animalele, ciripitul păsărilor sunt toate străine. Parcă am fi un 

fel de supraviețuitori care au călătorit pe o altă planetă. Acum suntem nevoiți să descoperim această planetă nouă, dar suntem 

prea speriați să nu facem vreun pas greșit...             

 E adevărat, ne simțim diferiți și lipsiți de pofta de viață, ne simțim de parcă am pierdut tot. Dar de fiecare dată când 

pierdem ceva, câștigăm altceva, la fel de bun sau chiar mult mai bun. De fiecare dată când cădem, ne înălțăm pentru a putea 

atinge cerul și pentru a zbura deasupra tuturor norilor. Acum ne-am pierdut libertatea, suntem închiși în cuști, ca niste animale 

pe baza cărora sunt aplicate experimente, dar am obținut ceva extrem de prețios: timp pentru a simți. Suntem pierduți din 

cauza noastră, dar acum putem să ne luam înapoi libertatea doar demonstrând că orice se poate schimba, că am înțeles ce am 

făcut greșit. Suntem diferiți, dar asta e ceea ce ne face să fim speciali. Doar imaginează-ți! Cum ar fi dacă toți am fi la fel?... 

Cred că nu prea mă încântă acest ,,paradis”. Ceea ce ne face să ne simțim la fel este faptul ca toți suntem diferiți.  

 Ziua Europei este despre diversitate. Este despre oameni. Nu este despre a da discursuri într-o cameră cu câteva 

persoane, nu este despre a scrie texte despre acest eveniment, sau despre a picta tablouri pentru el. Este despre sufletele 

noastre. E ușor să scrii, să desenezi sau să vorbești, e foarte ușor pentru mine să scriu toate acestea pe hârtie, dar Ziua Europei 

are o semnificație mult mai specială. În opinia mea, este despre noi. Nu despre mine, sau despre tine, doar noi. Sufletele 

noastre ar trebui să fie în același loc, în aer, împreună, ca o familie. Inimile noastre ar trebui să simtă toate simțămintele dintre 

toate statele.                 

 Dacă Europa ar fi Dumnezeu, nu cred că I-ar plăcea toate aceste omagii irosite, toate aceste cuvinte uitate. Nu spun că 

nu I-ar plăcea, zic doar că asta nu înseamnă totul; când spunem cuvinte care nu ne afectează, când nu simțim ceea ce afirmăm. 

Cred că satisfacția Lui este fericirea noastră, modul în care ne tratăm unul pe altul, modul în care ne pasă de persoanele de 

lângă noi. Am uitat asta! A fost scris pe piatră, dar comportamentul nostru l-a șters. Nu mai este gravat în mințile noastre, dar 

acum e momentul să ne amintim despre această pierdere.           

 Ziua Europei este despre pace și unitate, dar în special despre oameni. Oamenii au venit cu ideea de a crea o zi pentru 

Europa, dar nu pentru o sărbătoare seacă, ci pentru binele popoarelor. Comerțul nu se realizează între două porturi, ci între 

state pline de oameni. Am făcut toate acestea pentru oameni, ideile ne aparțin.       

 Deci, dacă Ziua Europei este despre oameni, unde sunt oamenii? Cum să fim acum împreună când suntem toti prinși în 

lanțuri? Cum să respirăm în aceeași lumină, cum să vedem același cer și cum să auzim același imn de la aceeași sursă? E drept 

chiar nu putem face asta, dar există milioane de persoane în această lume, pe acest continent care plâng acum și care se simt 

singuri. Acum, mai mult ca niciodată, frica a injectat sufletele multora, iar ei acum au nevoie de cineva sa le dea puterea de a 

spera, să-i încurajeze. Din păcate, nu putem fi în același loc cu ei, dar putem comunica cu prietenii, sau cu familiile noastre, 

ori cu colegii nostri, utilizând tehnologia. Iar dacă aceasta prezintă dificultăți, hârtia și un creion sunt mereu binevenite. Putem 

vorbi cu un bătrân sau cu o bătrână, ori cu un vecin.           

 Mereu există o soluție pentru că nimic nu este imposibil. Trebuie doar să crezi în asta. Știu că uneori pare să fie chiar 

irealizabil și știu că de cele mai multe ori credem astfel, dar am încredere în asta și astfel mă provoc să cred în noi, într-o 

schimbare, într-o metodă de a descoperi umanitatea. Calea de a învăța să simțim. Da. Am pierdut. Este vina noastră. Putem 

face greșeli. Desigur, cred că ați auzit asta de milioane de ori, dar chiar putem învăța din greșeli. Și nu doar atât, dar ne putem 

deprinde să simțim, greșelile ne învață cum să simțim, cum să ne comportăm, cum să ne schimbăm. Acum zic: ne-am pierdut 

libertatea, dar am căpătat puterea sentimentului. Sunt sigură că Ziua Europei a fost menită pentru asta.    

 Unitatea este despre a ține la ceilalți. Desigur aceasta este opinia mea și sunt sigură că mulți dintre voi mă vor judeca, 

dar, de asemenea, e limpede că mulți dintre voi veți fi de acord cu mine. Acum ne dorim să călătorim în timp să oprim aceasta 

pandemie să interacționeze cu noi, dar nu cred că vreau să distrug asta de la sursă fiindcă astfel nu ne-am fi pierdut libertatea 

și nu am fi învățat să ne schimbăm, însă dacă am modifica asta, cred ca totul se va îmbunătăți. Chiar dacă e dificil, rezultatul 

va fi mult mai plăcut. Din păcate, activitățile pentru Ziua Europei au fost anulate, dar acum dacă am înțeles această schimbare 

în umanitate, haideți să o dovedim, haideți să arătăm tuturor că am învățat această lecție foarte bine. Așa că, de acum încolo, 

în această zi specială când celebrăm Europa, și anume puterea interioară a oamenilor, haideți să fim deschiși să empatizăm cu 

vecinii noștri, să fim umărul pe care să poată plânge. Nimeni nu ar trebui să se simtă singur, îngrozit, sau întristat. Nimeni nu 

merită să păstreze totul înăuntrul lor, iar dacă nu vor să vorbească, atunci doar fii acolo! Sunt sigură că asta e mult mai 

important decât orice cuvânt deoarece sensul lumii, dar în special, sensul Europei, este despre om.    

 Acum, acesta este omagiul nostru pentru Europa, pentru protecția sa, pentru iubirea sa, pentru respectul și grija sa, 

siguranța, afecțiunea, stima și atenția născută între noi, între oameni, între copiii ei.  

                                                                          * 

Eseul a fost transmis de eleva Alupoaei Beatrice-Georgiana de Ziua Europei 2020 către Centrul Europe Direct Botoșani. 

Versiunea inițială a fost scrisă în limba engleză. (Radu Căjvăneanu-coordonator Centru Europe Direct Botoșani) 
 

__________________________________________________________________________________________________


