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România are nevoie de resetare și de reconstrucție 

 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 19 

mai a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă. Iată ce a declarat 

acesta: ”România a trecut, de câteva zile, din starea de urgență în 

starea de alertă. În această scurtă perioadă, am văzut foarte mulți 

români care respectă în continuare regulile, care poartă măști de 

protecție și mențin distanțarea socială. Am văzut, de asemenea, 

instituții publice și companii private care s-au pregătit foarte bine 

pentru reînceperea activității și au luat toate măsurile necesare 

pentru a proteja sănătatea oamenilor. Din nefericire, au fost în aceste 

zile și exemple de comportamente în totală contradicție cu normele 

sanitare pe care trebuie să le respectăm cu toții. Unii au înțeles 

complet greșit că starea de alertă înseamnă relaxarea totală a măsurilor. Procedând așa, s-au pus atât pe ei, cât și pe ceilalți în 

pericol.Virusul este încă printre noi. Cu cât conștientizăm mai bine că este responsabilitatea fiecăruia să urmeze câteva reguli simple 

de prevenție, cu atât cresc șansele noastre, ale tuturor, să controlăm și, în cele din urmă, să stopăm definitiv epidemia. Altfel, există în 

mod real riscul de a ne confrunta cu o explozie majoră a infectărilor. Iar în acest moment, trebuie să vă spun că, dacă regulile vor fi 

constant încălcate, ne îndreptăm cu siguranță spre un scenariu în care vom avea noi focare și un nou val de îmbolnăviri. Au fost două 

luni foarte grele pentru toți, ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum, când am reușit să facem un pas important pentru a ne relua, 

încet-încet, un mod de viață mai apropiat de cel cu care eram obișnuiți. Cred că nimeni nu-și mai dorește să reintrăm în starea de 

urgență, dar vom fi obligați să luăm din nou această decizie în situația în care ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește 

semnificativ. Când am fost uniți într-un efort național, cu toții - cetățeni responsabili, specialiști și guvernanți - am reușit să salvăm 

vieți și să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câștigat în aceste două luni cu mari sacrificii! 

Este foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea legilor și nerespectarea măsurilor de protecție. Sunt aceiași vechi politruci 

care au slăbit timp de trei decenii statul român și care acum fac tot posibilul pentru ca efortul nostru național să eșueze. Ba, mai mult, 

în vreme ce prioritatea noastră este protejarea cetățeanului și programul economic care să ducă la reconstrucție, prioritatea PSD este, 

în aceste vremuri grele pentru România, culmea, dărâmarea Guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul acestui partid. Depunerea 

unei moțiuni de cenzură în această perioadă este o dovadă de maximă iresponsabilitate. PSD este preocupat, astfel, doar de ceea ce știe 

să facă mai bine, de jocuri politice și combinații meschine cu scopul de a da jos un guvern angrenat într-o bătălie contra timp pentru 

protejarea vieții și sănătății oamenilor. O criză politică profundă suprapusă peste o criză sanitară, asta își dorește PSD pentru România! 

Este aproape de neimaginat cum ar fi arătat țara noastră în această perioadă cu un guvern PSD în funcție. România, dragii mei, nu mai 

poate rămâne blocată în trecut. România are nevoie de resetare și de reconstrucție. Această pandemie ne-a afectat pe toți prin amploare 

și gravitate. Nu există sectoare ale economiei care să nu fi avut de suferit într-o proporție mai mare sau mai mică. Însă o abordare 

constructivă implică tratarea crizei și ca oportunitate, pentru a așeza România pe fundamente sănătoase. De altfel, pentru că vorbim de 

oportunități, am putut constata cu toții o accelerare a uneia dintre cele mai importante reforme de care are nevoie România, și mă refer 

la digitalizarea administrației. Instituțiile s-au adaptat rapid, 

de la cele din domeniul muncii sau din sectorul financiar, 

până la acordarea de servicii medicale online. Este un uriaș 

pas înainte, care în mod obligatoriu va trebui consolidat. 

Totuși, este important să înțelegem că nu vorbim de o 

repornire a economiei de la zero, pentru că economia 

României nu a fost complet oprită în aceste luni. Au fost 

sectoare importante care au funcționat la capacitate deplină, 

cum este sectorul construcțiilor și al infrastructurii, ceea ce 

explică și creșterea economică de pe primul trimestru. În 

continuare, relansarea economică se va sprijini pe investiții 

în mari proiecte de infrastructură. În concluzie, prioritățile 

în perioada următoare sunt menținerea sănătății cetățenilor 

noștri și relansarea economică. Dragi români, împreună am 

trecut cu bine prin încercările dificile din ultimii ani, care 

au testat soliditatea democrației noastre. Împreună am 

depășit cu bine două luni de stare de urgență și am reușit să 

ținem sub control una dintre cele mai grave amenințări la 

adresa sănătății populației cu care ne-am confruntat în ultimii 50 de ani. Suntem pe drumul cel bun! Trebuie doar să continuăm, cu 

fermitate, cu înțelepciune, și să ne unim eforturile pentru a depăși această criză și pentru a construi împreună țara pe care ne-o dorim!” 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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China susține că a dezvoltat un nou medicament care poate stopa 

pandemia de coronavirus, fără un vaccin 
Un laborator din China a dezvoltat un medicament despre care susține că poate 

opri răspândirea pandemiei de coronavirus. Concret, oamenii de știință chinezi 

susțin că noul medicament poate scurta durata vindecării pentru cei infectați 

cu noul coronavirus, dar poate oferi și imunitate la Covid-19, pe termen scurt, 

relatează AFP.Sunney Xie, directorul Centrului pentru Inovație Avansată de la 

Univeritatea din Beijing a declarat pentru AFP că testarea medicamentului pe 

animale a fost un succes. "Atunci când injectăm anticorpi neutralizați într-un 

șoarece infectat, după numai cinci zile doza de infectare este redusă cu un factor de 

2,500. Asta înseamnă că acest potențial medicament are efect terapeutic", a declarat Xie. Medicamentul utilizează anticorpi 

neutralizați produși de sistemul imunitar uman pentru a preveni infectarea celulelor, pe care echipa lui Xie i-a izolat din 

sângele a 60 de pacienți vindecați. Un studiu privind munca acestei echipe, publicat duminică în revista științifică Cell, 

sugerează că utilizarea anticorpilor oferă un potențial leac pentru boală și scurtează perioada de vindecare. Xie a spus că 

echipa sa a lucrat zi și noapte pentru identificarea anticorpului. El speră ca medicamentul să fie gata spre sfârșitul anului și în 

timp util pentru un eventual nou val de epidemiei, în iarnă. "Acum este în curs planificarea pentru testarea clinică”, a mai 

precizat Xie, adăugând că aceasta se va desfășura în Australia și în alte state. "Speranța noastră este că acești anticorpi 

neutralizați pot deveni un medicament special care poate opri pandemia”, a mai spus el. Potrivit autorităților sanitare din 

China, în această țară care a stat la baza izbucnirii pandemiei de coronavirus, sunt deja testate pe oameni cinci potențiale 

vaccinuri. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat însă că dezvoltarea și validarea unui vaccin ar putea dura 12 sau chiar 

18 luni. În prezent, peste 100 de vaccinuri anit-Covid 19 sunt în stadiu de cercetare și testare în întreaga lume, însă Xie speră 

că noul medicament poate fi un mijloc mai rapid și mai eficient pentru a stopa pandemia. "Vom fi capabili să stopăm pandemia 

cu ajutorul unui medicament eficient, chiar și fără vaccin”, a precizat el.Oamenii de știință au atras atenția și asupra 

potențialelor beneficii pe care le poate avea plasma recoltată de la pacienții vindecați de coronavirus care au dezvoltat deja 

anticorpi ce permit apărarea orgranismului atunci când acesta este atacat de virus. De altfel, acest tip de tratament este utilizat 

și în România. 

Declarația unică 2020: S-a prelungit termenul de depunere la ANAF de 

către PFA și alte persoane fizice a declarației unice pe anul 2020  

Guvernul a prelungit din nou termenul de depunere a Declarației Unice în anul 2020, privind impozitul și contribuțiile 

pentru veniturile obținute de PFA și alte persoanele fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, 

dividende și alți contribuabili. 

Noul termen de depunere a Declarației Unice este 30 iunie 2020, a informat Ministerul Finanțelor. Inițial, termenul era 25 

mai. Cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele și contribuțiile pe anul 2019 vor beneficia de reduceri. Circa 1 milion de 

români care au obținut în anul 2019 venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, chirii, 

câștiguri de capital și alte forme de venituri vor primi bonificații de până la 10% dacă vor achita impozitele sau contribuțiile 

până la data de 30 iunie - anunță MFP. Bonificația va fi aplicată pentru impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și 

contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligația 

depunerii Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.  

 Persoanele fizice vor primi o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de 

asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată 

se sting prin plată sau compensare, integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. De asemenea, va fi aplicată o bonificație 

de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea 

Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a 

bonificației pentru plata în termenul anunțat.Acordarea bonificațiilor în anul 2020 se efectuează de către contribuabil prin 

înscrierea acesteia în mod distinct în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane 

fizice, iar obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei. 

Bonificațiile se acordă numai prin completarea și depunerea, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, noul termen stabilit de 

Guvern, a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date 

privind veniturile realizate - formular actualizat în acord cu noile prevederi, inițială sau rectificativă, în format simplificat, 

după caz.                                          

Prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se declară, după caz:- 

impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019; 

- impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România şi contribuţiile sociale datorate, pentru 2020. 

___________________________________________________________________________________________________  
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică: 17.387 de 

persoane infectate, 10.356 persoane vindecate,1141 de decese 

Până în ziua de 20 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și 

externate.  Totodată, până acum, 1141 de 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, Olt și Ilfov, au 

decedat.De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au 

fost înregistrate alte 196 de noi cazuri de îmbolnăvire.La ATI, în acest moment, 

sunt internați 198 de pacienți.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată 

sunt 11.050 de  persoane. Alte 30.645 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se 

află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost 

prelucrate 332.487 de teste. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 428 de apeluri 

la numărul unic de urgență 112 și 1.440 la linia TELVERDE (0800 800 358), 

deschisă special pentru informarea cetățenilor.Ca urmare a încălcării prevederilor 

Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 127 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 

71.000 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 9 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă 

prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.  

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

României în străinătate, 2.924 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 în Italia, 561 în Spania, 

30 în Franța, 487 în Germania, 87 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, 104 de cetățeni români aflați în  străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 35 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, 22 au fost declarați vindecați: 9 în Germania, 9 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 19 mai 2020, au fost raportate 1.317.267 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*  

Regatul Unit 246.406 (+2.711)   34.796 (+160)         1.099          (+9) 

Spania 231.606    (+256)   27.709   (+59)     150.376            – 

Italia 225.886    (+451)   32.007   (+99)     129.401   (+2.075) 

Franţa 142.903    (+492)   28.239 (+131)       62.678      (+835) 

Germania 175.210    (+513)     8.007   (+72)     155.041   (+1.030) 

 

 

 SITUAȚIE GLOBALĂ LA  19 MAI 2020  

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI  VINDECAȚI*  

  4.766.468 (+86.957) 318.201 (+3.196) 1.689.377   – 

Grupul de Comunicare Strategică 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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Doi tâlhari reținuți 

La data de 19.05.2020, 

polițiștii din cadrul Secției de 

Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni, 

au emis ordonanță de reținere 

pentru 24 de ore pe numele a 

doi tineri de 25, respectiv 22 

de ani, din comuna Călărași, 

cercetați sub aspectul 

comiterii infracțiunii de 

tâlhărie calificată.  În urma 

probatoriului administrat s-a 

stabilit faptul că, la data de 

18.05.2020, aceștia, în timp 

ce se aflau în drumul public, 

pe fondul unui conflict mai vechi, au aplicat mai multe lovituri unui tânăr de 23 de ani din aceeași localitate.             În 

aceeași împrejurare, victima a fost deposedată de telefonul mobil, pe care îl avea asupra sa. Cercetările sunt continuate 

sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi, cei doi suspecți să fie prezentați în fața instanței de 

judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.  

Au băut și au condus până pe strada Vinului 

 La data de 19.05.2020, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, au fost sesizați prin apel 112 cu 

privire la faptul că pe raza localității Broscăuți a avut loc un accident rutier, iar conducătorul auto este posibil să se 

afle sub influența băuturilor alcoolice. Cu ocazia deplasării la fața locului s-a stabilit următoarea situație de fapt: În 

locul indicat de apelant, respectiv pe strada Vinului din localitatea Broscăuți, a fost identificat un autoturism avariat, 

la volanul căruia se afla un bărbat de 45 de ani din aceeași localitate.Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea 

rezultată a fost de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească 

pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.Cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să 

se propună soluție procedurală.  

       Infracțiuni în trafic 
 

 La data de 19.05.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești,  au fost sesizați prin apel 

112 cu privire la faptul că pe raza localității Avrămeni, o persoană, care este posibil să se afle sub influența alcoolului, 

conduce un autoturism pe drumul public.Echipajul direcționat la fața locului, a interceptat în trafic autoturismul care 

corespundea descrierii efectuate de apelant, ocazie cu care au stabilit identitatea conducătorului auto în persoana unui 

tânăr de 32 de ani din comuna Avrămeni.Fiind testat cu aparatul alcooltest valoarea rezultată a fost de 0, 43 mg/l 

alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub 

influența alcoolului.  

  

 La data de 19.05.2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 

pe raza orașului Săveni, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 32 de ani din aceeași localitate.

 Întrucât emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de  0,70 

mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a refuzat prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea 

stabilirii alcoolemiei. Față de acesta se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de  refuz de prelevare 

de mostre biologice de sânge, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se propună soluție procedurală. 

 



     ….........................PUBLICITATE –Ediția nr. 6468, 22 mai 2020 …………………….   

*S.C. AGRAS CABAROM SRL solicită autorizație de mediu pentru activitatea ”Exploatarea agregatelor minerale 

din perimetrul Bajura 3”, situat în extravilanul localității Bajura, oraș Darabani, județul Botoșani, în albia minoră a râului 

Prut – mal drept.                

 Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 

44, în termen de 5 zile de la publicare. 

 

*SC PANAYOTISS SRL titular al proiectului “Construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje, 

împrejmuire teren și racord utilități (apă, canalizare, electricitate)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 

de încadrare de către APM Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 

“Construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje, împrejmuire teren și racord utilități (apă, canalizare, 

electricitate)”, propus a fi amplasat în în mun. Botosani, str. I.C.Bratianu zona Rediu DN 29D nr. F.n., jud. Botoşani. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet 

http://www.anpm.ro/web/apm-botosani . 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 

publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 

* 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 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. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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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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 Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor IPS Pimen a  plecat la Domnul  

 

Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților a încetat 

din viață miercuri, 20 mai 2020, în jurul orei 0:50 la 

Institutul „Matei Balș” din Capitală, în urma unui al 

doilea atac de cord. 

Din cauza infectării cu noul coronavirus, ierarhul fusese 

transportat de la Suceava la București cu un elicopter 

SMURD pe data de 20 aprilie. În urma complicațiilor 

pulmonare apărute, părintele arhiepiscop în vârstă de 90 

de ani fost intubat. 

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen s-a născut în 25 august 

1929, în localitatea Greabănu, jud. Buzău, la botez 

primind numele Vasile. A fost de la frate de mănăstire și 

monah la profesor, pedagog, apoi stareț, paroh, 

muzeograf, dar și reprezentant al Patriarhiei Române la 

Ierusalim, exarh, Episcop vicar, apoi Arhiepiscop. După 

cursurile medii urmate la Liceul din Râmnicu Sărat, între 1948 şi 1951 a studiat la Seminarul monahal de la mănăstirea Neamţ, fiind în acea 

perioadă frate de mănăstire. În data de 10 martie 1951 a fost tuns în monahism, primind numele Pimen, iar la 29 iunie acelaşi an a fost hirotonit 

ierodiacon. În anul şcolar 1951-1952, a fost numit profesor pentru ciclul al ll-lea în cadrul Şcolilor mănăstireşti de la Neamţ şi Secu, apoi, pedagog 

la Seminarul Teologic de la mănăstirea Neamţ (1952-1953); între 1953 şi 1957 a urmat Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, unde a obţinut 

licenţa cu lucrarea: „Personalitatea Fericitului Augustin oglindită în confesiunile sale”. A fost hirotonit ieromonah în anul 1957. În perioada 10 

octombrie 1976 – 1 ianuarie 1977 a urmat cursurile de limba germană la Universitatea din Köln. Bun slujitor şi gospodar, a fost numit iconom şi 

apoi stareţ al mănăstirii Putna (1957-1961). Apoi, a împlinit diferite ascultări: preot duhovnic la mănăstirea Văratec (1961-1962), preot la 

mănăstirea Durău (1962-1964), muzeograf la mănăstirea Putna (1964-1974); între timp a fost hirotesit protosinghel (1966) şi arhimandrit (1975); 

între 1974 şi 1978 a fost stareţ la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. De la 1 februarie 1978 a slujit la Reprezentanţa Patriarhiei 

Române din Ierusalim. Între anii 1979 şi 1982 a fost exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. La recomandarea Arhiepiscopului şi Mitropo-

litului Moldovei, Teoctist Arăpaşu, pe 10 ianuarie 1982 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu titlul de Suceveanul şi hirotonit în 24 

iunie 1982. În urma reînfiinţării Arhiepiscopiei Sucevei, în 24 ianuarie 1991 a fost ales Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor şi întronizat la Suceava 

în data de 3 martie 1991. Pe lângă fructuoasa activitate misionară, pastorală şi administrativă a publicat diverse studii, îndeosebi cu privire la 

iconografia bisericească, dar şi articole, cronici, recenzii în revistele „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” sau „Candela” (de la Suceava). La 

împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, ierarhul a primit numeroase mesaje de felicitări și aprecieri, dar și privilegiul ca o stradă din Suceava să 

îi poarte numele. 

Percheziții DIICOT vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, 

specializat în săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic 

La data de 14.05.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofițeri din cadrul BCCO Oradea au 

efectuat un număr de 19 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Botoșani, Neamț, Mureș, Ialomița, Argeș, Suceava, 

Galați, Arad, Timiș, Gorj, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 18 persoane, 

specializat în săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, perturbarea funcționării sistemelor informatice, 

operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.În cauză s-

a reținut faptul că, în perioada 2016 – 2018, membrii grupării au creat două grupuri pe o rețea de socializare în cadrul cărora 

au desfășurat activităţi ilegale îndreptate împotriva siguranței și integrităţii sistemelor informatice. 

În perioada 26.12.2016 - 10.04.2020 o parte din membrii celor două grupuri de facebook au postat date informatice obţinute 

în urma atacurilor informatice desfăşurate sau a transferului neautorizat, respectiv sisteme informatice (servere de tip Virtual 

Private Server, Remote Desktop Protocol, etc.) cu drepturi de acces, conturi de utilizatori şi parole aferente unor aplicaţii 

informatice, platforme de jocuri virtuale, aplicaţii de poştă electronică, reţele de sisteme informatice infectate precum şi date 

de identificare ale cardurilor bancare, toate în scopul comercializării acestora. 

De asemenea, o parte dintre membrii comunităţii au postat pe o aplicație de socializare înregistrări video reprezentând atacuri 

informatice de tip Ddos asupra mai multor sisteme informatice. 

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe hard-disk-uri, unități centrale, laptop-uri, telefoane mobile, 

tablete, stick-uri de memorie și diverse înscrisuri. 

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalității 

Organizate Timișoara, Pitești, Mureș, Galați, Iași și Suceava, respectiv al Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate 

Arad, Gorj, Ialomița, Neamț și Botoșani.Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal inculpații beneficiază de 

drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

Comunicat de presă DIICOT 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Reguli pentru organizarea slujbelor-recomandările Bisericii Ortodoxe Române 

Iata recomandarile Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) pentru organizarea activitatilor religioase in timpul starii de alerta:   

 I. Accesul credinciosilor in lacasurile de cult            

 1. Persoanele care au acces in biserica, pentru rugaciune individuala si spovedanie, vor respecta distanta de 2 m, asteptand pe un singur 

rand. Distanta de 2 m intre doua persoane urmeaza a fi respectata de la intrarea in biserica pana la parasirea ei.     

 2. Se recomanda varstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sanatate si persoanelor din grupele cu risc sporit sa ramana acasa in 

timpul savarsirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate sa mearga la biserica inainte sau dupa slujbele liturgice savarsite in aer liber, 

pentru a se ruga individual, spovedi si impartasi, in lacasul de cult, dupa un orar stabilit in prealabil de comun acord cu preotul paroh.  

 3. Persoanele avand COVID - 19, persoanele care prezinta simptome de infectie, persoanele aflate in carantina, precum si persoanele care 

au intrat in contact cu o persoana infectata nu pot intra in biserica si nici nu pot participa la vreo slujba, acestea fiind rugate staruitor sa ramana 

acasa, pentru a nu raspandi boala. Insa, pot urmari slujbele acasa prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea si 

impartasirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementarilor sanitare aplicabile.   

 4. De asemenea, nu se permite accesul in lacasul de cult a persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratory.   

 5. Ordinea, disciplina, igiena si respectarea acestor masuri vor fi asigurate prin angajati sau voluntari desemnati ai bisericii respective. 

 6. La Liturghie si la celelalte slujbe liturgice din timpul saptamanii, din duminici si sarbatori, savarsite in aer liber, langa lacasul de cult, 

pot participa si credinciosii mireni.               

 7. La slujbele savarsite in afara lacasurilor de cult, distanta intre credinciosi va fi de 2 m in orice directie.     

 8. Folosirea mastilor de protectie este obligatorie pentru toti participantii la slujbe, cu exceptia slujitorilor bisericesti care rostesc 

rugaciuni, predica sau canta la strana.              

 9. Lacasurile de cult vor fi deschise zilnic credinciosilor pe intreaga perioada a saptamanii. Astfel, se va evita aglomeratia credinciosilor 

la slujbele de sambata si duminica.              

 10. Spovedania credinciosilor si citirea unor rugaciuni pentru acestia in biserica se vor programa din timp, spre a evita aglomerarile de 

persoane. Atat preotul, cat si credinciosul care se spovedeste vor utiliza masca de protectie si vor mentine distanta fizica sanitara de 2 m. Se 

recomanda, date fiind dimensiunile reduse ale majoritatii bisericilor si caracterul secret al Spovedaniei, ca in biserica sa ramana doar preotul si 

penitentul. Dezlegarea oferita de preot se pronunta de la distanta, fara atingerea penitentului.       

 11. Botezul si Cununia se vor savarsi in lacasul de cult cu un numar de maximum 16 participanti (slujitorii bisericesti, credinciosii, 

parintii acestora si nasii). Acestia vor respecta in biserica distanta de 2 m. Nu se va savarsi Taina Botezului pentru mai multi copii odata. Dupa 

fiecare Botez, cristelnita se va goli de apa si se va dezinfecta. La Cununie, paharul comun ("paharul mantuirii") se va oferi doar mirelui si 

miresei (conform randuielii Slujbei Sfintei Cununii).           

 12. Slujba de inmormantare va fi savarsita in biserica (numar de maximum 16 persoane) sau in aer liber, respectandu-se toate normele 

sanitare, distanta de 2 m si alte prevederi legale in vigoare.           

 13. Credinciosii ortodocsi romani care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmari Liturghia si celelalte slujbe liturgice oficiate 

in Catedrala Patriarhala la posturile TRINITAS TV si Radio TRINITAS ale Patriarhiei Romane sau prin posturile care preiau transmisia.

 14. Cei bolnavi aflati la domiciliu sau in spitale pot primi impartasania pentru bolnavi cu respectarea stricta a regulilor sanitare, potrivit 

indrumarilor speciale pentru aceste cazuri. 

II. Folosirea spatiului liturgic               

 15. La intrare si iesire sa nu fie necesara atingerea/prinderea manerului. Acolo unde este posibil, usa de intrare trebuie sa fie diferita de 

cea de iesire, pentru a se evita intersectarea credinciosilor.            

 16. La intervale de patru ore, potrivit dispozitiilor autoritatilor, lacasul de cult urmeaza a fi bine aerisit.     

 17. La intrarea in biserica, vor fi amplasate solutii de dezinfectare, iar fiecare credincios care intra in biserica isi va dezinfecta mainile.

 18. In perioada de pandemie, se va evita atingerea sau sarutarea icoanelor si a moastelor, precum si a mainii slujitorilor Sfantului Altar, 

insa se vor putea face inchinaciuni insotite de semnul crucii, iar respectul pentru ierarh si preot se va arata printr-un gest de inclinare a capului.

 19. Pana la normalizarea situatiei, nu se vor organiza agape in biserica sau in spatiile anexe ale acesteia.     

 20. La pangarul bisericii va sta o singura persoana care va purta masca de protectie si manusi. Se va evita contactul direct al acestei 

persoane cu credinciosii din biserica. Ca masura de siguranta (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spatiu inchis), se recomanda 

montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizatura la partea inferioara.         

  21. Pentru accesul la lumanarar, se va evita aglomerarea de persoane, prin pastrarea distantei. 

III. Desfasurarea slujbelor, reguli pentru savarsirea Sfintei Liturghii          

 22. Numarul slujitorilor din Altar trebuie sa fie relativ mic (de pilda, un ierarh, doi preoti, doi diaconi si doi paracliseri), pentru a se putea 

pastra o anumita distanta de 2 m intre ei.              

 23. Cantarea liturgica se realizeaza de catre maximum 3 cantareti la parohii si 6 cantareti la catedrale, care vor pastra intre ei distanta 

fizica. 24. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curati inainte si dupa terminarea slujbelor, iar stranele si pardoseala vor fi curatite. 

 25. Pentru Biserica Ortodoxa Universala, nu exista obiecte sacre (sfintite) de unica folosinta, ci de folosinta perpetua (Potir, disc, steluta 

si lingurita), obiecte care se curata inainte de folosire si dupa folosirea acestora. In practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguritei 

comune, la impartasirea euharistica, nu a fost in trecut si nici in ultimele doua luni de pandemie sursa de contaminare pentru vreun credincios 

ortodox.                 

 26. Prin urmare, Biserica Ortodoxa Romana nu poate accepta, nici in vreme de pandemie, utilizarea potirului si linguritei de unica 

folosinta pentru impartasirea comuna a credinciosilor in timpul Liturghiei. In acest sens, cu aprobarea majoritatii membrilor Sfantului Sinod, 

consultati in scris in data de 11 mai 2020, modalitatea de impartasire comuna a credinciosilor in timpul Liturghiei, in vreme de pandemie, va fi 

hotarata dupa data de 1 iunie 2020, in consens cu celelalte Biserici Ortodoxe.        

 IV. Accesul in cimitire               

 27. In cimitire, credinciosii trebuie sa respecte regulile de distanta de 2 m intre persoane, cu exceptia membrilor unei familii sau cei care 

traiesc impreuna in aceeasi locuinta.               

 28. Activitatea social-filantropica sau caritabila a parohiilor si manastirilor se va adapta la noile nevoi sociale si medicale, respectiv 

sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa in vederea aprovizionarii cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor masurilor de 

igiena si protectie stabilite de autoritati. 
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