
Infomare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe... 

14.499 de persoane testate pozitiv cu Covid-19 
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost 

plasate în carantină instituționalizată 2.266 de persoane care nu au respectat 

perioada de autoizolare. De asemenea, 191 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 joi, 7 mai, pe teritoriul 

României, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul 

COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost 

declarate vindecate și externate.     

 Un număr de 560 de botoșăneni au fost testați pozitiv cu Covid-19. 

 Totodată, până acum, 876 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 392 de noi cazuri de îmbolnăvire.La ATI, în acest 

moment, sunt internați 234 de pacienți.Pe teritoriul României, în carantină 

instituționalizată sunt 14.142 de  persoane.Alte 20.841 de persoane sunt în 

izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 226.613 de teste.În ultimele 24 

de ore, au fost înregistrate 504 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.406 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru 

informarea cetățenilor.Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 539 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. 

      Nu va exista o limită teritorială pentru deplasări, după 15 mai  

Într-o înregistrare pe pagina sa de facebook, ministrul de interne Marcel Vela a anunţat, miercuri, că după data de 15 mai vor fi permise deplasările 

fără a se ţine cont de limita de municipiu sau de judeţ. Acesta a declarat:.„Puteţi să mergeţi, să părăsiţi localitatea fără a ţine cont de limita de 

municipiu sau de judeţ. Aşadar, nu este impusă o limită, pentru că era foarte dificil de impus limita în zonele metropolitane şi în consecinţă nu va 

exista o limită teritorială administrativă în cadrul căreia să vă puteţi sau să nu vă puteţi deplasa”. 

Șeful I.S.U –

depistat pozitiv la 

Covid-19 

Col.dr. ing. Mihail Cristian Amarandei, 

șeful Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Botoşani, a fost depistat pozitiv 

la Covid-19, după ce a fost testat alături 

de alți angajați ai instituției. Acesta a 

fost internat marți la secția de Boli 

Infecțioase a Spitalului Județean 

Mavromati. Conform declarației sale, 

șeful I.S.U. Botoșani nu resimte decât o 

ușoară pierdere a gustului și mirosului, 

adică simptome minore. Alți opt 

angajați ai ISU au fost testați pozitiv cu 

Covid-19. Între timp, Direcția de 

Sănătate Publică  a declanșat  o anchetă 

epidemiologică, mai ales că șeful ISU a 

avut contacte cu mai multe persoane din 

administrația județeană 
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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 

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, 

până în prezent, 539 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, 3.055 persoane care nu au 

respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor 

persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în 

valoare de 5.110.730 de lei.În ceea ce privește situația 

cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor 

obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale 

României în străinătate, 2.419 cetățeni români au fost 

confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 

în Italia, 560 în Spania, 29 în Franța, 304 în Germania, 79 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, 96 de cetățeni români aflați în  străinătate, 29 în Italia, 19 în Franța, 30 în Marea 

Britanie, 8 în Spania, 5 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția și unul în SUA, 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. 

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

Până la data de 6 mai 2020, au fost raportate 1.186.111 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 213.013  (+1.075)   29.315 (+236)       93.245   (+8.014) 

Spania 219.329  (+1.318)   25.613 (+185)     126.002   (+2.516) 

Franţa 132.967  (+1.104)   25.531 (+330)       54.081   (+1.228) 

Germania 164.897  (+1.037)     6.996 (+165)     139.900   (+4.800) 

Regatul Unit 194.990 (+ 4.406)   29.427 (+693)           934          (+8) 

  

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en) 

 SITUAȚIE GLOBALĂ LA  6 MAI 2020  

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI  VINDECAȚI* 

 3.623.803  (+79.581)  256.880 (+5.903) 1.245.544 (+46.105) 

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 5 mai – 6 mai 2020 

* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera 

discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.  

Grupul de Comunicare Strategică 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en
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Amenzile din starea de urgență, neconstituționale! 

Miercuri, Curtea Constituțională a admis parțial  

contestația făcută de Avocatul Poporului față de OUG 

36/2020 care stabilește amenzi pentru nerespectarea 

restricțiilor. Amenzile date ca urmare a nerespectării 

stării de urgență au fost declarate neconstituționale de 

către CCR. Potrivit judecătorilor CCR, legea nu este 

suficient de previzibilă și nu există criterii clare stabilite 

de lege care să impună cuantumul amenzilor, ci acestea 

se stabilesc arbitrar de către forțele de ordine.  De 

menționat faptul că amenzile vor fi anulate doar după 

contestarea în instanță. Renate Weber anticipează faptul 

că instanțele, și așa foarte aglomerate, s-ar putea trezi cu 

zeci de mii de procese. 

ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Confiscare material lemnos 

La data de 06.05.2020, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Hlipiceni, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu pe drumul judeţean DJ282, pe raza localităţii Truşeşti, au oprit în trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, 

condusă de un bărbat de 50 de ani din comuna Truşeşti. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deţinea 

documentele prevăzute de lege pentru cantitatea de material lemnos pe care o transporta.  

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 3000 de lei, conform Legii 171/2010, iar cantitatea 

de 1,2  metri cubi de material lemnos a fost supusă confiscării. 

 

  Fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, soldat cu o amendă de 15.000 lei 

  Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 5 Mihăileni, efectuează cercetări faţă de un tânăr de 19 ani,  sub aspectul 

comiterii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Acesta a fost depistat de către poliţişti în timp 

ce efectua acte de comerţ ambulant, pe raza comunei Lozna fără a respecta prevederile legislaţiei în vigoare, motiv pentru 

care a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 15.000 de lei, conform Legii 145/2014. De asemenea, la solicitarea poliţiştilor, 

tânărul a prezentat o adeverinţă de angajat emisă de o intreprindere individuală din judeţul Vrancea, insă datele înscrise în 

aceasta s-au dovedit a fi false, el nefiind angajat al respectivei interprinderi.     

Infracţiuni la regimul rutier 

La data de 05.05.2020, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

pe strada Dumbrava Roşie din municipiul Dorohoi, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani 

din aceeaşi localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 

1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii 

alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de refuz de prelevare de probe biologice, 

urmând ca în funcţie de rezultatul cercetărilor să se propună soluţie procedurală. De asemenea,  bărbatul  a fost sancţionat 

contravenţional pentru faptul că nu avea asupra sa declarație pe proprie răspundere conform Ordonanței Militare 3/2020, cu 

amendă în valoare de 10.000 lei. 

  

La data de 05.05.2020, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Darabani, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe 

Drumul Naţional DN 29 A, în comuna Hudeşti, au oprit pentru control un autoturism care rula cu viteza peste limita legală. 

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit identitatea conducătorului auto, în persoana  unui bărbat de 64 de ani, din municipiul 

Botoşani, care figura în bazele de date cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat. În continuare se efectuează cercetări 

sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere fără permis. 

__________________________________________________________________________________________  

  

http://www.avp.ro/exceptii2020/exceptia7_2020.pdf?fbclid=IwAR343BvS9U6fDXujgUuqPHB8pciZHDRqEkYJ1Gr5tQkOtMdAR2Ga62zWisc


     ….........................PUBLICITATE –Ediția nr. 6462, 8 mai 2020 …………………….   

*SC DIAS WOOD SRL, titular al Planului/Programului PUZ : “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN 

(CAD 57904) si CONSTRUIRE HALA PARTER - prelucrare lemn, IMPREJMUIRE TEREN și ASIGURARE 

UTILITĂȚI ", propus a fi amplasat în mun. Botoşani, str. A.S. Pușkin, f.n., jud. Botoşani,, anunță publicul interesat că s-a 

elaborat prima versiune a planului mai sus-menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani în vederea 

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

Prima versiune a planului poate fi consultată la Agenția pentru Protectia Mediului Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 

44, jud. Botoșani în zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00, și la sediul titularului din mun. Botoșani, str. Calea Națională 

nr.2A, jud. Botoşani in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00.        

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botosani, în termen de 15 zile de 

la data publicării anunțului. 

 *S.C. RAM SRL Ibănești solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”FABRICĂ DE PRELUCRARE LAPTE”, 

situat în sat Ibănești, comuna Ibănești, județul Botoșani. Contestațiile se pot depune la sediul Agenției pentru Protecția 

Mediului Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului. 

 * S.C. BALTARIU AUTO SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”ATELIER DEZMEMBRĂRI 

AUTO”, amplasat în localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani.       

 Contestații se pot depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului. 

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 vilă in Catamarasti Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate facilitatile 

posibile.Vila este formata din 2 imobile .Datorita suprafetei,se preteaza pentru,pensiune,azil batrani.gradinita.sediu companii,etc.relatii 

la; 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 300.000 euro. Tel. 0744290352  

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. 
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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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Doru Dinu Glăvan, Președintele U.Z.P.R.: Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România condamnă insolența pretențiilor U.D.M.R. 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (U.Z.P.R.) condamnă insolența pretențiilor 

utopice ale U.D.M.R. din „Propunerea Legislativă privind Statutul de Autonomie al 

Ținutului Secuiesc” şi inconștienta complicitate a președintelui Camerei Deputaților, Ion 

Marcel Ciolacu, care a lăsat să treacă tacit proiectul la Senat. Faptul este de o gravitate 

extremă, chiar dacă nimeni, niciodată, nu ar fi votat acest proiect în camera decizională. 

Neavând nici conștiință istorică, nici conștiință națională, nici cunoștințe politologice 

elementare, Marcel Ciolacu a tratat problema ca pe un troc de tarabă, fără să-și pună 

problema consecințelor pe termen mediu și lung. 

Pentru U.D.M.R., aprobarea tacită la Camera Deputaților a proiectului (nu contează în ce 

circumstanțe) constituie o victorie uriașă și un argument decisiv în fața cancelariilor 

europene și a UE, pentru legitimarea pretențiilor teritoriale aberante și a „Proiectului 

Trianon”. […] Vina fundamentală a existenței neconstituționale în Parlament, ca partid 

politic, a unui O.N.G. etnic aparține întregului Parlament al României, pe o durată de 30 

de ani. Cu excepția lui Corneliu Vadim Tudor, nimeni nu a ridicat consecvent problema 

acestei neconstituționalități. Toate partidele au cochetat cu U.D.M.R., care a fost, cu 

câteva rare excepții, tot timpul la guvernare. Toate partidele parlamentare au avut și 

timpul, și posibilitatea să se pronunțe programatic pentru excluderea din Parlament a 

acestei formațiuni, dar au preferat, legalității constituționale, complicitatea […]. 

Orice tentativă de compromis cu U.D.M.R.-ul, de acum încolo, este, în această perspectivă, mai mult decât riscantă. Nu mai 

e un secret pentru nimeni că atitudinea U.D.M.R.-ului față de români are reminiscențe hortyste, ceea ce este, cum ar zice 

președintele, „in-admisibil” și „in-acceptabil”. Prezumăm, de asemenea, că U.D.M.R.-ul nu înseamnă ungurii din România, 

iar reprezentativitatea lor în acest sens este ilicită. U.D.M.R.-ul înseamnă mai degrabă guvernul de la Budapesta, plătit însă 

din banii cetățenilor români, ceea ce este o rușine strigătoare la cer, acceptată și întreținută de întreg Parlamentul României, 

timp de 30 de ani. 

În privința „vinovăției” populației de limbă maghiară din România, pentru antiromânismul U.D.M.R.-ului, împărtășim, și de 

data asta, punctul de vedere al lui Mihai Eminescu, care își relevă încă o dată actualitatea: „Vina, în fine, nu e a lor, pentru 

că generaţiunea ca atare nu are vina falsei direcţiuni a spiritului său. Vina acestei direcţiuni o au descreeraţii lor de magnaţi, 
a căror vanitate îi făcea să creadă, cum că în această ţară ei vor putea maghiariza până şi pietrele”. 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România salută respingerea de către Senatul României a Propunerii Legislative privind 

„Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc” într-o Românie trădată și pe jumătate vândută. Poate fi începutul unei 

redeșteptări naționale și transformarea în faptă a primelor două versuri din Imnul Național. 

Măsuri pentru susținerea agricultorilor români 

Comunicat de presă 

Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale informaţii despre sumele investite în ultimii 4 

ani, sub guvernarea PSD, în sistemele de irigaţii de pe teritoriul 

României.  

 
„PSD declara că agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă 

o prioritate absolută și își asuma reabilitarea infrastructurii principale, 

de la priza de apă până la stațiile de punere sub presiune, pentru cca 2 

milioane de hectare. De aceasta măsură ar fi beneficiat 484 de 

organizații ca utilizatori de apă pentru irigații. 

Aceasta măsură este cu atât mai importantă cu cât la actuala criză 

generată de pandemia de coronavirus i se suprapune și o secetă 

extremă, cu posibile efecte grave asupra unor culturi”, a arătat 

parlamentarul PNL. 

În acest context, deputatul Dumitru Oprea a cerut Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informaţii despre numărul de 

hectare care beneficiază de sisteme de irigaţii şi câte organizaţii au acces la acestea. De asemenea, solicită informaţii despre 

estimarea pierderilor cauzate de seceta din România şi care vor fi măsurile de susţinere a agricultorilor. 
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MARIA BACIU: ”LIBERTATEA – SĂRBĂTOAREA NOASTRĂ” 

Ce Dumnezeu facem cu viaţa noastră ?! 

Închişi în case, ca în morminte ! Nimeni nu vine, nimeni nu pleacă. Ne alterăm, 

alterând comunicarea, prin tăcere, prin muţenia impusă şi asumată. Privite prin 

geam, nişte trupuri se mişcă rar şi rar, ca nişte iluzii care nu sunt ale noastre. Strada 

e pustie, ziua, pustie, aşteptarea, la fel. Nu mai avem nimic drag ? Nu mai dorim ? 

Nu mai aşteptăm ? Viaţa a fost ? Cât am trăit-o până aici ?! Şi ? Şi nu mai vine nimic 

? Ba, suntem asiguraţi că nu mai vine nimic asemănător ! Eu ce să fac cu gândurile 

mele, cu trăirile mele, cu cuvintele, cu iubirile, cu iluziile, cu faptele ?! Dar tu, cu 

ale tale, ce faci ? Nu atârnă prea greu ? Nu te sufocă ? 

Fiecare bloc, parcă, are un număr de morminte, în care locuiesc morţii fiecărui 

apartament. Cândva, am intrat şi am ieşit vii din aceste locuinţe. Acum stăm locului, 

ca şi ele, în ele, cu ele. Ne rezumăm fiecare la el însuşi şi constatăm uscăciunea neîntrebată şi neîntrebătoare. Începem să nu ne mai 

recunoaştem fiinţa şi nu mai stăm de vorbă cu ea, pentru că, reciproc, nu mai avem ce ne transmite 

Mai departe, gândul nu urcă. Nici vrerea, nici dorinţa, nici trăirea. E o tăcere de mormânt în coaja trupului. Şi, dacă ni s – ar da voie să 

umblăm, tot nu am afla cum de am ajuns aici. 

Nişte nori negri, încărcaţi, suprapuşi, stau pe Cer, la fel cum stăm noi în case. Ne reflectăm unii în alţii, ca nişte oglinzi mute. Ceasurile 

bat oră după oră, fără să le mai ia cineva în seamă. Drumurile sunt la locul lor : goale şi prăfoase. Ziua trece în noapte şi noaptea în zi, 

fără să le aştepte cineva, fără să le treacă pe răbojul timpului. Totul vine din nenorocirea care a lovit omenirea, Pământul, Universul, în 

acest an de graţie, 2020. Coronavirusul a inundat omenirea : un dar rău ! 

Noi, românii, am traversat totdeauna viaţa, însoţiţi de Câinii Destinului. Nimic şi nimeni nu ne-a iertat. Dar viaţa a rămas cu noi, fiindcă 

o iubim. Se vede că suntem uşor de rănit, dar şi greu de răpus. La un moment dat, nici nu are importanţă unde te afli : gândurile te duc, 

nu te aduc… Libertatea e sărbătoarea noastră de fiecare zi. Totuşi, nu putem clădi pe dezastre. Însă, viaţa va găsi, şi de data aceasta, o 

soluţie. 

Kovesi câștigă la CEDO procesul prin care a contestat decizia de revocare de la șefia DNA 

 Laura Codruța Kovesi a câștigat la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (CEDO) procesul prin care a contestat decizia 

de revocare din funcția de procuror-șef al DNA. 

Fosta șefă a DNA a contestat la CEDO, la începutul anului 2019, faptul că decizia 

de revocare a Curții Constituționale a fost luată deși deși nu a avut calitatea de parte 

în conflictul soluționat de instanța constituțională, nu a avut posibilitatea de a se 

apăra și nici de a contesta decizia Curții Constituționale.   

 "În procedura în care Curtea Constituțională a emis Decizia nr. 358 din 30 mai 

2018 nu au fost respectate garanțiile unui proces echitabil sub aspectul accesului la 

un tribunal, având în vedere că nu există în dreptul intern <<un recurs efectiv>>, un temei de drept și o procedură internă bazată pe criterii obiective 

care să îmi ofere dreptul la o contestație privitoare la drepturile și obligațiile cu caracter civil referitoare la măsurile disciplinare dispuse de ministrul 

justiției și decise de Curtea Constituțională printr-o decizie definitivă, fără cale de atac”, afirma atunci Kovesi. 

Kovesi a fost demisă din funcție în 9 iulie printr-un decret semnat de Klaus Iohannis, după ce o decizie a Curții Constituționale a 

statuat că „Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”. 

Procedura a demarat în 22 februarie 2018, când ministrul Justiției de atunci, Tudorel Toader, a anunțat că declanșează procedura de revocare 

a procurorului şef al DNA Laura Codruța Kovesi, prezentând un raport cu 20 de "acte și fapte de netolerat într-un stat de drept". 

Toader i-a reproșat șefei DNA tergiversarea unor dosare, depășirea atribuțiilor atunci când DNA a anchetat Guvernul pentru 

controversata Ordonanță 13, comportament autoritar și discreționar, prioritizarea dosarelor în funcție de impactul mediatic, refuzul de a se 

prezenta la audierile din Parlament sau lipsa unei reacții adecvate în cazul presupuselor abuzuri de la DNA Ploiești. De altfel, punctul 

culminant al scandalului din jurul șefei DNA fusese atins atunci când fostul deputat PSD Vlad Cosma a făcut publice înregistrări care ar fi 

demonstrat abuzurile comise de procurori de la DNA Ploiești, iar PSD - ALDE au cerut să fie luate măsuri împotriva pretinselor abuzuri.

 Raportul ministrului Justiției referitor la șeful DNA a primit aviz negativ din partea Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), iar 

președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va da curs cererii de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi. 

În replică, ministrul Tudorel Toader a sesizat Curtea Constituțională în cazul acestui refuz, iar CCR a constatat, în 30 mai, existenta unui 

conflict juridic de natură constituțională, pe acest subiect, între ministrul Justiției și președintele Klaus Iohannis. Urmarea - în 9 iulie Iohannis 

a fost nevoit să semneze decretul de revocare. 
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