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     Cum sunt umiliți eroii! Cazul asistentei Lenuța Buta 

 După ce Institutul de Sănătate Publică a retras înregistrarea decesului asistentei Lenuța 

Buta din bilanțul deceselor înregistrate în urma epidemiei covid-19 în România, 

motivând că aceasta a fost declarată vindecată cu 2 teste negative, Federația 

”Solidaritatea Sanitară” din România a postat pe rețeaua facebook, următorul protest: 

Atitudine revoltătoare a autorităților! Distribuiți să afle toți salariații din sănătate cum 

sunt umiliți eroii! Incredibil! Lenuța BUTA nu a decedat din cauza Covid-19 și probabil, 

în consecință, urmașii (în cazul de față copilul) nu vor beneficia de drepturile de urmaș 

stabilite prin Legea nr. 56/2020! Solicităm autorităților rectificarea rectificării. Situația 

nu e singulară și nici întâmplătoare după cum vă vom prezenta mai jos. Cu puțin timp în 

urmă, Grupul de Comunicare Strategică și Ministerul Sănătății au anunțat o rectificare la 

cod deces 1178, Lenuța BUTA, asistenta medicală ce nu a împlinit 46 de ani, confirmată 

pozitiv pe 23 aprilie 2020, internată inițial la SJU Botoșani, transferată apoi ca urmare a 

agravare stării pe secția de reanimare a Spitalului de boli Infecțioase Iași, decedată pe 

23.04.2020 în același spital, spital Covid faza I, fără comorbidități, nu poate figura in 

lista deceselor de Covid-19! Explicația halucinantă și încălcând definiția de caz este 

aceasta: „Rectificare: INSP a revenit și a înlocuit decesul 1178 deoarece cazul alocat a 

fost declarat vindecat cu 2 teste negative (al doilea test negativ a fost descoperit astăzi de 

către DSP Botoșani), prin urmare codul de deces s-a realocat” Chiar dacă a avut 2 teste 

negative, draga noastră colegă a decedat din cauza Covid-19 și se încadrează în definiția de caz precizată aici : Deces la 

pacient confirmat cu COVID-19- Decesul la pacient confirmat cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient 

confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-

19 (ex.traumatism, hemoragie acută majoră, etc) ȘI LA CARE NU A EXISTAT O PERIOADĂ DE RECUPERARE 

COMPLETĂ ÎNTRE BOALĂ ȘI MOMENTUL DECESULUI. Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 NU POATE 

FI ATRIBUIT UNEI BOLI PRE-EXISTENTE (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportata ca 

și cauza a decesului, INDEPENDENT DE 

CONDIȚIILE MEDICALE PRE-EXISTENTE CARE 

SE SUPECTEAZĂ CĂ AU FAVORIZAT 

EVOLUȚIA SEVERĂ A COVID-19. 

- COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de 

deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele 

decedate LA CARE COVID-19 A CAUZAT SAU SE 

PRESUPUNE CĂ A CAUZAT SAU A 

CONTRIBUIT LA DECES. Informațiile care 

dovedesc cele susținute de mai sus le puteți verifica 

urmărind declarația managerului Spitalului de boli 

Infecțioase Iași Al doilea caz care confirmă că situația 

nu este singulară și nici întâmplătoare: Săndulachi 

Babii Magda Mariana asistent șef în cadrul 

Laboratorului de Explorări Funcționale al Spitalului 

Județean Mavromati, în vârstă de 58 de ani 

diagnosticată cu Covid19, apoi datorită stării grave 

internată pe secția de reanimare a SJU Mavromati Botoșani pe data 07 aprilie 2020. Asistenta a fost intubată și ventilată 

mecanic, iar în urma tratamentului specific pentru Covid, s-a obținut trei teste negative consecutive la finele lunii aprilie . 

Aceasta s-a ales însă cu o pneumonie specifică pacienților care sunt intubați, însă pentru că a fost vindecată de Covid19 a fost 

transferată la Spitalul Dorohoi pentru continuarea tratamentului pentru afecțiunile secundare, unde după câteva zile, în noaptea 

de 10 spre 11 mai, a decedat.   Acest al doilea caz nu apare in informațiile oficiale, însă este precizat în platforma de 

monitorizare https://covid.solidaritatea-sanitara.ro/ sub codul de deces nr. 972.01 deoarece a decedat după cazul 972 si nu a 

mai fost raportată ulterior în informările oficiale ale GSD și MS.  

 __________________________________________________________________________________________________________ 

https://covid.solidaritatea-sanitara.ro/?fbclid=IwAR2ahjxF7lOi4ssWeBQJjHvKtWZl6NdD7ZJ8dnY6JUYDwEego8CRrHSQWdQ
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100 de români vindecați de COVID-19 au donat plasmă 

Mai puțin de 100 dintre cei peste 12.000 de români vindecați de 

infecția cu noul coronavirus au mers în ultima lună la centrele de 

transfuzie pentru a dona plasmă convalescentă, care poate fi folosită 

cu succes pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19 aflați în 

stare critică. Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și Asociația 

Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare, reprezentând 

pacienții care sunt dependenți de medicamente fabricate din plasmă 

umană, cer Ministerului Sănătății să se implice în promovarea donării 

de plasmă.  

 

Cele două asociații de pacienți amintesc, de asemenea, că au fost puse în funcțiune 18 echipamente de plasmafereză oferite 

gratuit (donația unei companii private - n.red.) împreună cu 6.000 de kituri de recoltare, cu ajutorul cărora se pot recolta 

18.000 doze de plasmă convalescentă de la donatorii vindecați de COVID-19. Campania de recoltare de plasmă de la pacienți 

vindecați de COVID-19 a început pe 28 aprilie. De asemenea, atrag atenția cele două asociații de pacienți, "Ministerul 

Sănătății a primit încă o sponsorizare prin care se oferă până la 50 de echipamente de plasmafereză, ce pot fi utilizate gratuit 

pentru un an de zile. O companie privată a oferit gratuit statului român echipamentele necesare pentru testarea, procesarea și 

depozitarea plasmei convalescente, dar din păcate până în acest moment nici Ministerul Sănătății și nici Ministerul Apărării 

Naționale nu au răspuns ofertei de sponsorizare, făcută cu mai bine de o lună în urmă." 

La volan, cu permisul de conducere suspendat 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi efectuează cercetări cu privire la un bărbat care 

conducea un autoturism, deşi avea dreptul de a conduce suspendat. În data de 24 mai a.c., în jurul orei 11.30, poliţiştii de 

frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi– I.T.P.F. Iași au oprit în localitatea de frontieră Hilişeu-Crişan, 

județul Botoşani, un autoturism marca Opel, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român F.V., în vârstă de 60 de 

ani. La solicitarea documentelor pentru control, persoana a refuzat să le prezinte, devenind recalcitrantă şi încercând să 

părăsească locul constatării. Poliţiştii de frontieră l-au condus pe bărbat la sediul sectorului, iar în urma verificărilor au 

constatat că acesta are permisul de conducere suspendat. În cauză, se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

de conducerea unui vehicul având dreptul de conducere suspendat. 

Conducere sub influența alcoolului 

La data de 25.05.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr 5 Mihăileni, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu pe raza localității Cândești, au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din aceeași localitate, care 

se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest acesta a indicat o valoarea de     0,57 mg/l 

alcool pur în aerul expirat. Ulterior tânărul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de 

sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere 

sub influența alcoolului. 

 ___________________________________________________________________________________________________
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică: 18.283 de 

persoane infectate, 11.630 persoane vindecate, 1193 decese 

 

Până luni, 25 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate 

cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost 

declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 1193 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 

213 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 177 de pacienți. Pe 

teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 6001 de  persoane. Alte 67.595 de persoane 

sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel 

național, au fost prelucrate 377.191  de teste. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 341 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 717 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, 232 de sancţiuni contravenţionale, în 

valoare de 153.440 lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 2 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii 

bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. 

Totodată, în data de 24 mai a.c., 37 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină 

instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile. În ceea ce privește situația 

cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 3.067 

cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 în Italia, 561 în Spania, 84 în Franța, 576 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, 106 de cetățeni români aflați în  străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 35 în Marea Britanie, 9 în Spania, 6 

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. 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global: 

Până la data de 24 mai 2020, au fost raportate 1 348 411 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 254.195        –   36.393       –         1.151         (+9) 

Spania 235.290     (+466)   28.678   (+50)     150.376            – 

Italia 229.327     (+669)   32.735 (+119)     140.479      (+1.639) 

Franţa 144.806     (+240)   28.332   (+43)       64.735        (+747) 

Germania 178.281     (+431)     8.247   (+31)     160.281        (+565) 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA  24 MAI 2020  

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI  VINDECAȚI* 

 5.273.572 (+98.096) 341.722 (+3.683) 2.169.059 (+56.162) 

   

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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726 de botoșăneni au fost testați pozitiv cu Covid-19,  

iar 470 au fost declarați vindecați 

Până astăzi, 26 mai, potrivit datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică, pe teritoriul județului Botoșani: 

- la ora actuală, în carantină 

instituționalizată sunt 51 de persoane 

pentru care se efectuează verificări 

pentru a depista dacă au contactat 

virusul COVID – 19. 

- la ora actuală, numărul botoșănenilor 

aflați în izolare la domiciliu este 2600. 

Potrivit informațiilor furnizate de către 

Direcția de Sănătate Publică, la nivelul 

județului Botoșani, 726 de persoane au 

fost testate pozitiv cu Covid-19, iar 470 

au fost declarate vindecate. (Decesele au 

fost transmise în cadrul informarii GCS-

45). 

Ieri după-amiază, un echipaj de 

jandarmi a depistat în zona Pieței Centrale din municipiul Botoșani o persoană care nu a respectat măsura izolării la domiciliu. 

Bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 1000 lei, fiind dispusă și măsura 

complementară de carantinare a acestuia într-un centru pentru următoarele 14 zile. 

În ultimele 24 de ore, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, polițiștii din cadrul IPJ Botoșani au acționat în 

teren, in sistem integrat, alături de celelalte structuri de ordine si siguranță publică pentru prevenirea și combaterea 

criminalității. La data de 25.05.2020 polițiștii din cadrul unui post de poliție din județ, în timp ce efectuau activități de 

verificare a persoanelor aflate în izolare, au depistat un bărbat de 39 de ani care se află în vizită la o persoană aflată în izolare, 

respectiv, un bărbat de 34 de ani, venit din Italia în data de 16.05.a.c. Acesta din urmă a fost sancționat cu amendă în cuantum 

de 1000 de lei pentru faptul că a primit în vizită o altă persoană. Bărbatul de 39 de ani, a intrat de asemenea, în autoizolare la 

domiciliu pentru următoarele 14 zile. 

Pe plan județean, în vederea gestionării cât mai eficiente a situațiilor de urgență, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Botoșani a fost alocată o linie telefonică a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, respectiv 

0745.619.074, fiind angrenate echipaje pentru preluarea, direcționarea și soluționarea tuturor situațiilor sesizate. 

Reamintim faptul că toate autoritățile statului (instituția prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontieră, 

pompieri, instituțiile sanitare) sunt în continuă alertă pentru a preveni răspândirea COVID-19. Precizăm că, începând cu data 

de 15.05.2020, prin Hotărârea nr. 24/14.05.2020, a fost instituită, pe teritoriul României, STAREA DE ALERTĂ, pentru o 

perioadă de 30 de zile. 

Centrul Județean de Comunicare Botoșani 

DNA a deschis 33 de dosare privind achizițiile legate de pandemia de coronavirus 

DNA a deschis 33 de dosare privind achizițiile legate de pandemia de coronavirus de la debutul stării de urgență, a declarat 

șeful DNA, Crin Bologa, într-o conferință de presă online. Unul dintre aceste dosare este cel privind achiziția de către ONAC 

(Oficiul național pentru achiziții centralizate) de măști de la firma Romwine&Coffee din Giurgiu. 

Șeful DNA a precizat că au fost 4 dosare legate de achizițiile de la Romwine&Coffee, care au fost conexate. Bologa a precizat 

că DNA s-a autosesizat în acest caz, înainte să primească alte sesizări din partea altor instituții. 

Crin Bologa nu a oferit detalii cu privire la instituțiile sau șefii instituțiilor vizați de cele 33 de dosare deschise, valoarea 

prejudiciilor sau față de câte persoane este începută urmărirea penală in personam. 

Șeful DNA a explicat și că urmărirea penală a fost suspendată în dosarele fără măsuri preventive și care nu au avut legătură 

cu pandemia de coronavirus. Bologa a dat exemplul dosarului Tel Drum, în care urmărirea penală este începută de 3 ani. 
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* SC PROFI IZO BEK SRL, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „Construire locuințe colective 

S+P+4E (etaj 4 retras), cu spații comerciale la parter, amenajări exterioare, împrejmuire teren, branșament utilități, 

organizare de șantier", amplasament situat în mun. Botoșani, str. Bucovina nr. 20, jud. Botoșani, anunţă  publicul interesat 

că s-a elaborat prima versiune a planului sus menţionat şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea 

demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.       

 Prima versiune a planului poate fi consultată la APM Botoşani în zilele de luni – vineri orele 8-14.00    

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani în termen de 18 zile de la aparitia anuntului. 

 

*SC INFINIT AUTO SRL  anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu pentru 

obiectivul “SERVICE AUTO CU VOPSITORIE” amplasat in loc. Hudum, com. Curtesti, judetul Botosani. 

Contestatii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 44 jud. 

Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului. 
 

* 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. 

 

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 
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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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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 
 

Tineri reținuți pentru 24 de ore 

La data de 25.05.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani, au emis ordonanță de reținere 

pentru 24 de ore pe numele a patru tineri cu vârstele cuprinse între 17 și 16 ani, toți din comuna Suharău, cercetați sub 

aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, violare de domiciliu și distrugere.În urma 

probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în noaptea de 23/24.05.2020, cei patru minori, au pătruns fără drept în curtea 

locuinței unui bărbat de 51 de ani, din aceeași localitate, i-au distrus geamurile locuinței, apoi  au pătruns în interior pe o ușă 

de acces neasigurată, ocazie cu care au agresat fizic persoana vătămată, aplicându-i mai multe lovituri în zona feței. Unul 

dintre cei trei tineri, avea asupra sa un obiect tăietor-înțepător cu care a amenințat victima, creându-i acesteia o stare de 

temere. De asemenea, din verificările efectuate s-a stabilit faptul că cei patru minori, au consumat băuturi alcoolice, anterior 

comiterii faptei, procurate de la un bar din localitatea de domiciliu. Față de administratorul barului s-a luat măsura sancționării 

contravenționale cu amendă în cuantum de 500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991.Tinerii au fost 

introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani,  cercetările fiind continuate sub supravegherea unui 

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani. În cursul zilei de astăzi, minorii vor fi prezentați în fața 

instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. 

Bărbat plasat sub control judiciar 

La data de 25.05.2020, instanța de judecată a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față 

de un bărbat de 36 de ani, din localitatea Suharău, cercetat sub aspectul comiterii a trei infracțiuni de furt calificat și o 

infracțiune  de complicitate la furt calificat. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta  în perioada 

noiembrie 2019-mai 2020, ar fi sustras mai multe bunuri în dauna a patru persoane vătămate, reprezentând atât persoane 

fizice cât și societăți comerciale, de pe raza localității Suharău, cauzând un prejudiciu în cuantum de aproximativ 14.000 de 

lei. La data de 24.05. a.c., în baza unui mandat emis de Judecătoria Darabani, s-a efectuat o percheziție domiciliară la locuința 

bărbatului, ocazie cu care au fost identificate mai multe bunuri care fac obiectul cercetărilor. Cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Darabani, cauza urmând a fi soluționată procedural.   

Conducea sub influența alcoolului și nu a oprit la semnalele poliției rutiere 

 La data de 25.05.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani, aflați în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu pe raza comunei Tudora, au efectuat semnal regulamentar 

de oprire a unui autoturism, însă, conducătorul acestuia și-a continuat 

deplasarea. S-a procedat la urmărirea acestuia cu autospeciala de 

poliție având semnalele acustice și luminoase în funcțiune, pe o distanță 

de 2 kilometri, când s-a reușit interceptarea în trafic. Conducătorul auto 

a declarat faptul că nu are asupra sa documentele personale sau ale 

autovehiculului și nu a cooperat cu organele de poliție, în vederea 

stabilirii identității.  Mai mult de atât, acesta a avut un comportament 

recalcitrant, impunându-se imobilizarea sa și conducerea la sediul poliției. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit 

identitatatea conducătorului auto în persoana unui tânăr de 30 de ani, din comuna Tudora. Acesta a fost testat cu aparatul 

alcooltest valoarea rezultată fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.  În cauză a fost deschis un dosar penal sub 

aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  Precizăm faptul că, de la interceptarea în trafic și până 

la momentul conducerii la sediul poliției a conducătorului auto, la fața locului a fost prezentă și sora acestuia, care a provocat 

scandal și a încercat să-i împiedice pe polițiști să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, motiv pentru care, față de aceasta, s-

a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, conform Legii 61/1990.  

Mandat executat 

 La data de 25.05.2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi, au reușit identificarea unui bărbat de 34 de 

ani,  din orașul Flămânzi, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei.Cel în cauză a fost încarcerat în 

Penitenciarul Botoșani și are de executat pedeapsă privativă de libertate de 1 an și 3 luni de închisoare, pentru săvârșirea 

infracțiunilor de lovire sau alte violențe și port fără drept de obiecte periculoase.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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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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