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Incendiu provocat de un trăsnet, pe strada Doboșari 

Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină, sâmbătă seară, pentru 

stingerea unui incendiu care a cuprins o parte din acoperișul unei case de pe 

strada Doboșari din municipiul Botoșani. Intervenția promptă a salvatorilor a 

împiedicat extinderea flăcărilor la întregul acoperiș sau la bunurile din interior. 

Cauza incendiului a fost un trăsnet care a lovit acoperișul, incendiindu-l. 

Ajutoare materiale de la Guvern,pentru 

familii nevoiașe din  Dorohoi 

  La  sediul Primăriei Dorohoi, în prezența reprezentanților Instituției 

Prefectului, dl Cristian Roman, directorul Cancelariei și dna Laura Cronț, 

subprefect al județului, s-au acordat ajutoare financiare guvernamentale unui număr de 9 dorohoieni. Alături de reprezentații 

Prefecturii, s-a aflat și primarul municipiului Dorohoi, dl Dorin Alexandrescu, care a găzduit întâlnirea cu beneficiarii 

dorohoieni.Este vorba de persoane aflate în dificultate și care, în urma anchetelor sociale efectuate de către Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială, au devenit beneficiarii unui sprijin financiar cuprins între 2.500- 4.000 lei. Motivele care au 

dus la realizarea anchetelor sociale și solicitarea ajutorului guvernamental sunt incendii în urma cărora persoanele în cauză 

și-au pierdut din agoniseala de-o viață, cazuri de boală sau repatrieri.Potrivit reprezentanților AJPIS, astfel de anchete sociale 

se află în derulare la nivelul întregului județ, de la începutul anului și până în prezent fiind sprijinit un număr de 22 de persoane 

aflate în situații deosebite. 

Peste 3.200 de absolvenţi botoșăneni susțin astăzi Bacalaureatul 

Astăzi începe 

examenul naţional de 

Bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 

2020, cu proba scrisă 

la Limba şi literatura 

română. Miercuri, 24 

iunie, va avea loc 

proba obligatorie a 

profilului se va 

desfășura miercuri 

iar joi, 25 iunie se va 

desfășura ultima 

probă scrisă din 

această sesiune, 

proba la alegere a 

profilului şi a 

specializării.Pentru 

susţinerea probelor 

scrise, în județul 

Botoșani s-au înscris 

3.224 de candidaţi, 

dintre care 2.787 

candidați din seria curentă şi 457 candidaţi din promoţiile anterioare.Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind 

permis până la ora 8:30. 
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     …............................................................................................................................................................................   

Acţiuni organizate de poliţiştii rutieri  
* Poliţiştii din cadrul Poliţiei mun. Dorohoi, au fost sesizaţi de o femeie de  72 de ani din localitatea Baranca, despre 

faptul că a fost victima unui accident rutier.Poliţiştii s-au deplasat la domiciliul acesteia, iar din verificările efectuate a rezultat 

faptul că un bărbat de 34 de ani, din aceeaşi localitate în timp ce conducea autoturismul pe drumul sătesc DS 41, nu se asigură 

corespunzător la efectuarea manevrei de mers înapoi, împrejuarare în care o acroşează pe femeia de 72 de ani, care se deplasa 

pe partea carosabilă.În urma impactului femeia a suferit leziuni corporale, iar conducătorul auto a preluat victima în maşina 

sa şi a dus-o la domiciliul acesteia.Ulterior, femeia a apelat 112, solicitând intervenţia poliţiştilor şi a ambulanţei.Conducătorul 

auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii 

infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului. 

* Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 3 Hlipiceni, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe drumul 

judeţean  DJ297, din localitatea Cerneşti, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 33 de ani, din localitatea 

Todireni.Cu ocazia verificărilor s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule.Fiind testat cu aparatul alcoolscop, a rezultat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul 

auto refuzând recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii aloolemiei.Pe numele său a fost întocmit un dosar 

penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere fără permis şi refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe 

biologice. 

* Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Săveni, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe drumul 

comunal DC 14, în localitatea Bozieni, au opri pentru control un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani, din oraşul 

Săveni.Întrucât, conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 0,64 

mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recolatarea de probe biologice 

de sânge în vederea stabilirii alcolemiei.Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de 

conducere sub influenţa alcoolului. 

Birou de Relații cu Publicul din cadrul Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, în orașul Darabani 

In vederea sprijinirii cetățenilor, precum și a altor categorii de beneficiari, pentru 

soluționarea cu celeritate a problemelor, realizarea de servicii și operațiuni în 

materie de informații cu privire la imobile, prin Legea nr. 7/1996, la nivelul fiecărei 

circumscripţii judecătoreşti a fost înființat cel puţin un birou de cadastru şi 

publicitate imobiliară. 

In acest sens, informăm că și în orașul Darabani  funcționează Biroul de Relații 

cu Publicul din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, situat în 

orașul Darabani Str. 1 Decembrie, nr. 102, în sediul Casei de Cultură, parter, 

și care va avea program de înregistrări și eliberări cereri, zilnic, între orele 

8,30-14,00, tel. 0331/130152, fax: 0331139934, email: brp.darabani@ancpi.ro.   

Birourile de relaţii cu publicul sunt competente să efectueze operaţiunile de înregistrare a cererilor, de eliberare a 
documentelor și, după caz, de soluționare a cererilor de eliberare a extraselor de carte funciară.  

De asemenea, Biroul de relații cu publicul va facilita accesul cetățenilor, persoanelor fizice și juridice autorizate ANCPI, 

notarilor publici, executorilor judecătorești, unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice, dar și al altor specialiști, 

la serviciile de cadastru și publicitate imobiliară. Totodată, vor fi eliminate impedimentele sesizate în timp de către beneficiarii 

serviciilor de cadastru și carte funciară, care erau nevoiți să se deplaseze la reședința de județ, sau, după caz, în localitatea în 

care funcționau birouri de cadastru și publicitate imobiliară, pentru a depune și ridica documente, ceea ce implica timp și 

costuri suplimentare.  

Unităţile administrativ-teritoriale arondate, pentru care Biroul de relații cu publicul din Orașul Darabani, efectuează 

operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt: oraşul Darabani, com. Conceşti, com. Hudeşti, com. Mileanca, 

com. Păltiniş, com. Rădăuţi – Prut, com. Suharău, com. Viişoara.  

Deschiderea Biroului de Relații cu Publicul a fost posibilă datorită acodării cu titlu gratuit a spațiului, de către atoritățile 

administrației publice locale, ocazie cu care aducem mulțumiri Domnului Primar Liviu Hrimiuc și Consiliului Local al 

orașului  Darabani. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Patriarhia Română: Noi îndrumări bisericești care se aplică 

din data de 17 iunie 2020 

Patriarhia Română a transmis mai multe îndrumări către unitățile de 

cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară, privind participarea 

credincioşilor la sfintele slujbe în interiorul şi în exteriorul lăcaşurilor 

de cult. Potrivit comunicatului transmis de Patriarhia Română, 

îndrumările sunt următoarele: 

I. Accesul credincioşilor în lăcașurile de cult 

1. Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, 

din duminici şi sărbători, se săvârşesc în interiorul bisericii, accesul 

realizându-se în așa fel încât între credincioși să fie o distanță de 2 m 

în orice direcție (4 mp pentru fiecare credincios). Dacă numărul 

credincioşilor este mai mare decât spațiul interior disponibil, ceilalți 

credincioşi vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii, slujba fiind 

transmisă la difuzoare sau clericii vor săvârşi slujba în aer liber (în 

curtea bisericii).                 

 2. Pentru credincioşii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii, distanța între ei va fi de 1,5 m în orice direcție.    

 3. În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești 

care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.             

 4. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde 

tuturor solicitărilor credincioşilor privind Spovedania, Împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel, se va 

evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică.           

 5. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi Spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbe în 

biserică, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe un singur rând. Distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în 

biserică până la părăsirea ei.                

 6. Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care 

au avut contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă, 

pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi Împărtășirea acestor 

persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.      

 7. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

 8. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau voluntari desemnați ai bisericii respective. 

 9. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de 

persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. 

Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și 

penitentul.                 

 10. Credincioşii ortodocși români care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmări Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice 

oficiate în Catedrala Patriarhală la posturile TRINITAS TV şi Radio TRINITAS ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia. 

 II. Folosirea spațiului liturgic 

11. La intrarea şi ieșirea din biserică să nu fie necesară atingerea/prinderea uşii cu mâna. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie 

diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor. 

12. La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit. 

13. La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile. 

14. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia. 

15. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu 

credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui panou 

protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară. 

16. Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanței fizice de 2 m. 

 III. Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei Liturghii 

17. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi, de asemenea, curăţate. 

18. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv sprijinirea 

persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecție 

stabilite de autorităţi.Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt 

daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă. 
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*MACSIM MARIA, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL- ”Construire magazin materiale uz 

gospodăresc P+1 E parțial”,  amplasament situat în municipiul Botoșani, str. Parcul Tineretului, nr. 28B+28 C, anunță 

publicul interesat că Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani a decis că planul nu necesită evaluare de mediu sau 

evaluare adecvată şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.        

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 10 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț.  

*S.C. GOLDANA SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”Punct colectare materiale reciclabile”  situat 

în localitatea Trușești, comuna Trușești, jud. Botoșani. Contestații se pot depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

Botosani, din bulevardul Mihai Eminescu, nr.44, în termen de 5 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.  

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

incredere la nr de tel 0748504047  

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

* 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 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. 

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

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

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

schimburi. Tel. 0748871234 

 

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

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

deschidere...pret 19,5 euro/mp...usor negociabil,accept rate sau variante imobiliare. Tel. 0748871234 

 

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.   
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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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 Majoritatea utilizatorilor online nu se gândesc la consumul de energie atunci 

când urmăresc conținut video sau audio 

Majoritatea utilizatorilor online nu se gândesc la consumul de 

energie atunci când urmăresc conținut video sau audio
 Peste 70% dintre utilizatorii de streaming nu conștientizează 

legătura dintre consumul de date online și consumul de energie; 

Urmărirea de materiale video pe platformele de streaming reprezintă 

80% din traficul global de date; Majoritatea internauților subestimează 

consumul de energie al centrelor de date;     

   Două treimi dintre germani nu consideră o problemă 

majoră pentru mediu consumul ridicat de energie electrică al centrelor de 

date, cauzat de streaming-ul video, relevă un sondaj realizat recent de 

institutul de cercetare de piață Kantar și E.ON.Potrivit acestuia, 71% dintre 

internauții germani fie nu conștientizează, fie pur și simplu ignoră consumul ridicat de energie electrică al centralelor de date.Concluziile studiului 

dau un semnal de alarmă în legătură cu aspecte care tind să treacă neobservate și care decurg din utilizarea platformelor de streaming. Nu sunt 

disponibile date specifice pentru România însă pot exista similitudini având în vedere că țara noastră se bucură de viteze foarte bune de Internet. 

În consecință, este încurajat consumul de date online, fapt dovedit și de popularitatea platformelor de streaming.Atât compania E.ON, cât și 

organizatii preocupate de energia verde și chiar mediul academic sunt tot mai preocupate în ultimii ani să cuantifice impactul noilor tehnologii 

asupra mediului și să semnaleze potențialele pericole.54% dintre toți respondenții germani sunt convinși că nu vor folosi în viitor internetul mai 

des decât o fac acum. Când au fost îndemnați să estimeze consumul de energie al centralelor de date oferindu-li-se 3 variante de raspuns, doar 

41% dintre cei intervievați au ghicit valoarea corectă. Toți ceilalți au mizat pe cifre mai mici.Realitatea este că centrele de date din Germania 

consumă energie electrică ca un oraș de 4 mil. de locuitori. Din punctul de vedere al E.ON, există soluții la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru 

a reduce emisiile de CO2 atunci când urmărim filme sau videoclipuri.           

    Iată câteva sfaturi:             

  * Streamingul nu trebuie întotdeauna să fie la calitate foarte ridicată (4K sau 8K). Pentru majoritatea materialelor video, o rezoluție 

mai mică este suficientă, ceea ce duce la un consum semnificativ mai mic de energie în centrele de date.                  

  * Este atât o bună ocazie de a petrece timp împreună, cât un gest ecologic, atunci când întreaga familie se reunește pentru a se uita 

la un film. Consumul crește semnificativ când folosim platformele de streaming individual.                 

 *Atunci când vrem doar să acultăm muzică și, în același timp, să protejăm mediul, atunci ar trebui să alegem o altă platformă în locul 

YouTube. Siteul web redă întotdeauna pe lângă sunet și un videoclip, ceea ce crește inutil transferul de date.                                

 *Preluarea conținutului pe televizor, laptop, tabletă sau smartphone necesită, de asemenea, energie electrică. Regula este: cu cât ecranul 

este mai mare, cu atât consumul de energie este mai ridicat. Oricine dorește să vizioneze filme și seriale și să economisească energie ar trebui, prin 

urmare, să folosească un smartphone sau o tabletă. 

Măsuri dispuse începând cu data de 1 iunie-Hotărârea nr. 26 din 28.05.2020 

Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfăşurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor 

de protecţie 

sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 din Legea nr. 55/2020. 

 (2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a 

sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al 

ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.    

 (3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfășurarea, de către sportivii profesioniști, a activităților de pregătire fizică în spații închise, cu 

respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minim 7 mp/persoană și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite 

prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.  

 (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică activităților de pregătire și competițiilor sportive din domeniul sporturilor de contact. 

 Art. 2 Începând cu data de 1 iunie, este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum 

şi a festivalurilor publice şi private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanță de minimum 2 metri, unul față de celălalt, 

purtarea măștii de protecție și respectarea condiţiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.               

 Art. 3 Începând cu data de 1 iunie, se ridică restricțiile/interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane.  

 Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii 

ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit 

art. 32,34 și 37 din Legea nr. 55/2020.              

 Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii 

ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit 

art. 32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020.              

 Art. 6 Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în 

spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 

persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, 

ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri și președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, emis în 

temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.             

 Art. 7 Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre 

persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor 

de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii și ministrului mediului,apelor și 

pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.            

 Art. 8 Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupanții unei mașini fiind membri aceleiași familii, măsurile 

de protecţie sanitară fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

 Art. 9 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare 

prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

______________________________________________________________________________________ 
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            Instalaţiile electrice improvizate sau defecte, loterie cu pierderi garantate! 

 *Unul din patru incendii este declanșat de 

instalaţiile electrice defecte sau improvizate; 

*19 persoane au decedat şi 39 au fost rănite în 

primele 9 luni ale acestui an în incendii produse 

din aceste cauze; 

O priză cu urme de fum, un întrerupător care face 

arc electric, un cablu ce trece pe sub un covor, un 

prelungitor improvizat pe o pardoseală de lemn, 

cumulat cu siguranţe necalibrate sunt doar câteva 

dintre situaţiile ce pot declanşa în orice moment un 

incendiu violent într-o locuinţă.  

În primele nouă luni ale anului, la nivel național, conform datelor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 19 

persoane au decedat şi 39 au fost rănite din cauza instalaţiilor electrice defecte sau improvizate. Din păcate, la această statistică 

îngrijorătoare, se adaugă 9 persoane care și-au pierdut viața și alte 31 de persoane care au avut de suferit ca urmare a unor 

incidente cauzate de aparate electrice lăsate sub tensiune. Suntem uneori martori la aceste tragedii, alteori aflăm despre ele 

din presă. Compătimim victimele pe moment, dar ar trebui să reflectăm și să ne întrebăm: „De ce s-a întâmplat?”, „Sunt şi 

eu în această situaţie?”, „Ce pot să schimb la mine acasă pentru a nu ajunge într-o situație asemănătoare?”  

Și nu este suficient să ne punem întrebări, trebuie să facem ceva, pentru a îmbunătăţi situaţia în care, poate, ne aflăm şi 

noi. Modul de acțiune „Dorel” îl blamăm ori de câte ori putem, dar îl aplicăm și noi destul de des, fără să conștientizăm 

consecințele care pot apărea în orice moment. Din dorinţa de a mai adăuga câteva grade la temperatura din locuinţe apelăm 

la aparate de încălzit electrice, fără să avem în vedere riscurile atunci când: 

-          alimentăm mai multe aparate electrice din aceeaşi priză, iar cablurile se încălzesc şi iau foc; 

 -          încercăm să “păcălim” o siguranţă care “sare” (se deconectează) și îi punem o sârmă mai groasă sau blocăm 

declanşarea cu un băţ;               

 -          folosim un calorifer electric, dar avem nevoie de un prelungitor mai lung şi îi adăugăm o bucată de cablu pe care 

o legăm cum ne pricepem, lăsând-o neizolată pe un covor sau o izolăm cu scotch;       

 Exemplele pot continua, dar rezultatul duce inevitabil în aceeași direcție: un eveniment tragic. Pentru a pune capăt 

acestei loterii cu pierderi garantate este util să învăţăm, să prevenim şi să acţionăm responsabil. De aceea, Delgaz Grid, în 

calitate de distribuitor de energie, atrage atenția că trebuie să respectăm câteva recomandări esenţiale:  

 -          nu sunt electrician autorizat, nu mă apuc să experimentez – pot declanşa un incendiu sau pot să fiu electrocutat

 -          apelez la specialişti pentru înlocuirea echipamentelor electrice ce prezintă defecţiuni: tablouri electrice, doze, 

prize, întrerupătoare etc.;              

 -          nu mai folosesc un aparat de încălzit electric dacă termostatul este defect sau sunt elemente de plastic topite; 

 -          îndepărtez materialele combustibile (haine, documente etc.) din vecinătatea aparatelor de încălzit electrice;

 -          verific cu un electrician instalaţia, ori de cîte ori se deconectează o siguranţă sau ori de câte ori observ că ceva 

nu e în regulă;               

 -          apelez la un electrician autorizat dacă vreau să utilizez consumatori mari de energie în locuinţă (radiatoare 

electrice, boilere, instanturi de apă caldă etc.) – este posibil să am nevoie de modificarea instalaţiei pentru a fi în siguranţă şi 

implicit de avizul distribuitorului de energie.Instalaţiile interioare de energie electrică se află în proprietatea consumatorilor, 

fiind în responsabilitatea acestora să le utilizeze corect şi să dispună măsurile de verificare şi remediere a unor eventuale 

defecţiuni. Orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice trebuie realizată doar de către specialişti autorizaţi, care oferă 

garanţia respectării normelor tehnice şi de siguranţă. Solicitarea serviciilor unor „meşteri de ocazie”, chiar dacă aparent 

presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugeri de bunuri 

materiale, la rănirea sau decesul unor persoane. În cadrul parteneriatului „ Împreună pentru siguranță”, încheiat în 2012 între 

I.G.S.U., E.ON România și Delgaz Grid, au fost derulate mai multe campanii comune de informare şi conştientizare a 

cetăţenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizării necorespunzătoare a energiei. Astfel, în ultimii ani au fost 

derulate campaniile: “F.O.C – Flăcările Omoară Copii” (lansată în septembrie 2012), destinată conştientizării pericolelor la 

care sunt expuşi copiii lăsaţi singuri sau nesupravegheaţi în casă, urmată de “R.I.S.C.- Renunţă! Improvizaţiile sunt 

Catastrofale!” (lansată în noiembrie 2012), respectiv „R.I.S.C. – Siguranţa NU e un joc de noroc!” (decembrie 2013). Acestea 

şi-au propus nu doar să informeze şi să sensibilizeze populaţia, ci şi să schimbe, în timp, comportamentul legat de utilizarea 

corectă a surselor de energie. De asemenea, în 2015, E.ON România s-a alăturat campaniei „Nu tremur la cutremur”, iniţiată 

de Ministerul Afacerilor Interne şi derulată la nivel naţional prin I.G.S.U.    

 _____________________________________________________________________________________________  
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O săptămână plină, urmează! –comunicat BUZZ TELE 

Este perioada examenelor, una dificilă, plină de stres pentru majoritatea copiilor. Cei care au terminat 8 clase, urmează 

să-și vadă notele obținute la Evaluarea națională, în timp ce absolvenții de liceu intră în focurile Bacalaureatului. Practic, 

vorbim despre două noii linii de pornire pentru viața copiilor noștri. Și în aceste condiții, vine întrebarea firească: Ce face 

copilul meu? Care liceu este mai bun pentru el? Ce profil va urma? Ce vrea copilul meu să facă în viață? 

Ascultă-l și nu lua decizii în numele lui. Lasă-l să-și urmeze gândurile, pasiunile, plăcerile. Nu-l forța cu ideile tale de 

părinte! Copilul este creația ta, dar are propria lui personalitate, are propriile lui valori și plăceri. Nu-ți dori tu, ca părinte, 

în locul copilului, pentru că îi strici anii cei mai frumoși.Degeaba, îți dorești tu, ca părinte, ca al tău copil să devină medic, 

dacă el are oroare de matematică, dacă a făcut zeci de ore de pregătire pentru examen, dacă chimia, biologia nu sunt 

disciplinele lui preferate. Lasă-l să învețe cu drag. Lasă-l să se descopere în propria lui alegere. 

Își va evalua altfel și greșelile, și satisfacțiile. Va munci și va învăța cu plăcere. Și nici nu-ți va reproșa mai târziu 

insatisfacțiile unei profesii pe care nu și-a dorit-o cu adevărat. E mare lucru să ai un job pe care-l faci cu pasiune, cu 

dedicare, cu dăruire, iar asta îl va face să-și dorească permanent mai mult de la el, de la propria lui profesie. Lasă-l să facă 

ce îi place, lasă-l pe el să completeze fișa de opțiuni pentru admiterea la liceu. E momentul lui, nu al tău. Ai încredere în 

dorințele lui, în abilitățile lui, în pasiunile lui...Mircea Eliade insistă în cartea lui "Oceanografie" pe ideea de pasiune, pe 

ideea de a-ți urma pasiunea cu orice preț subliniind sublim: "Nu ești trist decât dacă te iubești mai mult pe tine însuți 

decât îți iubești pasiunea". Iubește-ți copilul întâi de toate și lasă-l să simtă ceea ce îi place, lasă-l să facă ceea ce poate 

și îi place. Lasă-l să  se dezvolte în pasiunea și plăcerea lui, nu a ta.  

ARTICOLUL SĂPTĂMÂNII, pe TeleBuzz.ro: 

Subiectul a fost identificat și scris de Ilinca Pușcașu (12 ani) și o are în prim plan pe Tronciu Georgiana-Paula, în vârstă 

de 14 ani, elevă a Școlii Gimnaziale numărul 11  care a absolvit clasa a VIII-a, dar si ceilalți ani de gimnaziu cu media 

10.00. Puteți citi articolul integral aici. Articolul a înregistrat cele mai multe vizualizări pe site și a fost și preluat de presa 

locală, precizându-se, din fericire, cum e firesc, sursa, adică TeleBuzz.ro.  

EXERCIȚIUL DE DICȚIE AL SĂPTĂMÂNII: 

Pentru săptămâna care a trecut, considerăm potrivit următorul exercițiu de dicție:  

Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie unde descocostârcăreau  și alți cococstârci  nedescocostârcăriți  ca să se 

descocostârcărească de cocostârcăria lui.  

Dacă nu ai reușit să-l pronunți din prima, mai încearcă. Dacă ai observat că S-ul îți pune probleme ori că rostirea nu e 

tocmai ce trebuie, este clar că ai nevoie de ore de dicție pentru îmbunătățirea pronunției. Te poți înscrie pentru viitoarele 

ore de dicție la contact@telebuzz.ro, precizându-ne numele, vârsta, un număr de telefon și cum te-ai simțit realizând acest 

exercițiu.  

CĂRȚILE SĂPTĂMÂNII: 

 ,,Lumea văzută de Bob” și ,,Coraline” sunt cele două cărți propuse de Mădălina pe site săptămâna aceasta. Vă invităm 

lectură, nu înainte de a citi aici prezentarea făcută de Mădălina.  

 #Buzz100 Săptămâna care urmează este una specială pentru redacția Buzz, deoarece ziarul Buzz ajunge la numărul 100. 

Vom detalia pe acest subiect în următorul newsletter. Numărul 100 al ziarului Buzz înseamnă un nou început, înseamnă 

un schimb de generații al  copiilor-reporteri, înseamnă noi idei, noi planuri. Înseamnă un vis împlinit.  Urmărește-ne pe 

pagina de Facebook Micii reporteri, pentru a fi la curent cu apariția acestui rotund număr. 

Pe Televiziunea Adolescenților - Youtube, găsești interviurile dedicate proiectului nostru Schimb de generații la Buzz 

realizate de copiii-reporteri, în calitate de cameraman, editor montaj, reporteri. Este o serie de materiale tip confesiune 

despre cât importantă a fost pentru prima generație Buzz implicarea, ca mici reporteri, în viața comunității, despre cum 

vede noua generație implicarea aceasta pe viitor. Merită să urmăriți interviurile pentru sinceritatea și inocența 

răspunsurilor date de copii, pentru maturitatea și sensibilitatea unor copii cu aspirații mari.  Găsești ziarul Buzz la 

magazinul Junior, farmacia Defarm, iar odată ce se vor redeschide, și la club Mischa Kids în mall sau la Barista.  

  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Producătorii de medicamente din România denunță o "campanie de 

discreditare" a Paracetamolului, Ibuprofenului și Hidroxiclorochinei 
Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care reprezintă cele mai mari 19 

fabrici de medicamente din țară, condamnă ceea ce numește "încercările amatoriste de a discredita medicamentele 

Paracetamol, Ibuprofen și Hidroxiclorochină. Aceste medicamente, produse și în România, și-au arătat eficiența de 

zeci de ani de zile, iar acum sunt speranțe reale pentru tratamentul COVID-19", afirmă reprezentanții PRIMER. 
 

Producătorii de medicamente consideră că "este în plină desfășurare o campanie de discreditare a celor trei medicamente 

care și-au dovedit eficiența în indicațiile pentru care sunt folosite, unele dintre ele de peste 30 de ani"."Paracetamol, 

Ibuprofen și Hidroxiclorochină, pe lângă indicațiile uzuale din prospect, încep să își dovedească eficiența și in tratamentul 

COVID-19", afirmă dr. Dragoș Damian, directorul executiv al PRIMER. 

 

"Rugăm pacienții și populația în general să nu dea crezării încercările de denigare ale celor trei medicamente, încercări care 

fac parte dintr-un curent mai larg de a înlocui medicamentele ieftine cu versiuni mai scumpe care nu au neapărat valoare 

adăugată. În cazul în care apar efecte secundare sau reacții adverse recomandăm bineînțeles consultarea medicului sau a 

farmacistului", a mai adaugat reprezentantul PRIMER. 

 

Paracetamol și Ibuprofen "sunt antitermice și antialgice eficiente în tratamentul simptomelor produse de SARS-CoV 2, iar 

Hidroxiclorochina, care este studiată în mai mult trialuri clinice, inhibă la anumite nivele virusul care provoca boala", arată 

reprezentanții producătorilor de medicamente. 

 

Reprezentanții PRIMER subliniază, de asemenea, că "toate cele trei medicamente sunt extrem de ieftine: Paracetamol costa 

aproximativ 25 de bani pe tableta, iar Ibuprofen si Hidroxiclorochina circa 50 de bani"."Deci, pe lângă faptul că și-au 

dovedit eficiența terapeutică, aceste medicamente reprezinta soluții de reducere a prețului tratamentului, un aspect deosebit 

de important având în vedere costurile enorme pentru ținerea sub control a pandemiei la nivel global", adaugă Dragoș 

Damian. 

 

PRIMER reamintește că, în urmă cu două luni, "un 'studiu' arăta că ibuprofenul este periculos, pentru ca mai recent 

informațiile analizate să contrazică ipotezele de plecare. De curând, un alt 'studiu' a f[cut ca Organizația Mondială a 

Sănătății să scoată Hidroxiclorochina din protocolul de tratament al Covid-19, pentru ca la numai câteva zile să se 

demonstreze că datele inițiale nu sunt concludente"."Această discreditare a medicamentelor populare, sigure și eficiente și 

mai ales ieftine, este o poveste mai veche. Pe parcursul timpului au apărut numeroase 'studii' și 'analize' care dădeau drept 

periculoase medicamente precum Acidul acetilsalicilic, Nimesulid, Paracetamol și altele, pentru ca mai apoi să se 

demonstreze că datele analizate nu pot conduce la astfel de concluzii", mai spun reprezentanții producătorilor de 

medicamente din România. 

 

Paracetamol și Ibuprofen sunt medicamente care nu necesită prescripție medicală, "sigure și eficiente dacă sunt utilizate 

conform indicațiilor din prospect, iar Hidroxiclorochina trebuie administrată doar la indicația medicului", mai precizează 

reprezentanții PRIMER.PRIMER reunește cele mai importante 19 fabrici de medicamente din România: AC Helcor, 

Antibiotice, B.Braun, Bio-Eel SRL, Biofarm, Fiterman Pharma, Gedeon-Richter, Infomed Fluids, Labormed-Alvogen, 

Laropharm, Magistra CC, Polisano Pharmaceuticals, Ropharma, Santa SA, Slavia Pharm, Terapia-Sun Pharma, Tis 

Pharmaceutical, Vim Spectrum, Zentiva. Președintele PRIMER este Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj, cel mai mare 

producător autohton de medicamente. 

 

Guvernul a aprobat aproape 520.000 de lei pentru ajutorul a 184 de 

persoane și familii aflate în situații foarte grave 

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi, printr-o Hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 519.800 lei pentru 

sprijinirea unui număr de 184 de familii şi persoane singure aflate în situaţii de necesitate în urma unor incendii, inundaţii sau 

care au probleme grave de sănătate, informează Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, citat de Agerpres.ro.Astfel: 53.500 

lei vor fi alocaţi unui număr de 11 familii şi persoane singure din judeţele Argeş, Bacău, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt şi Timiş, 

care au fost afectate de incendii, 105.000 lei vor ajunge la alte 70 de familii şi persoane singure din judeţul Constanţa, afectate 

de inundaţii în cursul anului 2019, iar restul de 361.300 lei vor fi acordaţi la 103 familii şi persoane singure din judeţele Alba, 

Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, 

Teleorman, Timiş, Vâlcea, Vaslui, Vrancea şi Bucureşti, care fie se confruntă cu situaţii deosebite în urma unor probleme 

grave de sănătate, fie se află în risc de excluziune socială. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Se înființează Poliția Animalelor 

Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat că proiectul privind reforma 

structurii pe care o conduce va fi repropus spre aprobare spre finele lunii 

iunie. „Acest proiect ce ține de o decizie normativă privind organizarea, 

restructurarea și eficientzarea MAI l-am susținut încă de anul trecut, urmând 

să-l repunem pe tapet la finalul lunii iunie”, a transmis Vela, la Digi24.În 

cadrul acestui proiect se are în vedere și înființarea Poliției Animalelor.„În 

zona de ordine publică putem înființa un departament de poliția animalelor. 

Trebuie stabilit  cine ar trebui să se ocupe, vom analiza împreună și cu ONG-

urile care se ocupă de protecția animalelor, plus că intervine și o latură de abordare strict de specialtate în domeniul veterinar”, 

a comentat Vela. El nu a exclus posibilitatea ca Poliția Locală să preia această atribuție, privind protejarea animalelor. 

 Legat de propunerile lansate de Jandaremlerie, care vizau măsuri stricte și amenzi în cazul organizării unor manifestații 

publice, Ministrul Vela a precizat că subiectul a fost închis încă din momentul în care a apărut în spațiul media.„Vreau să vă 

spun că Jandarmeria nu are drept de inițiativă legislativă. Au fost niște propuneri lansate într-un grup de consultare, au venit 

cu idei și reprezentanți ai Jandarmeriei, strict pe zona lor, dar fără avizul secretarului de stat care se ocupă de domeniul Ordinie 

Publică. Noi am analizat proprunerile și am anunțat că nu reprezintă poziția Ministerului, iar vineri s-a închis subiectul. Nu 

am cum să am eu o problemă cu protestatrii. Amintesc că am fost primul minsitru care am luat atitudine și legat de violențele 

Jandarmeriei din 10 august. În mandatul meu am desecretizat raportul, inclusiv convorbirile (…)”. 

Al treilea val de relaxare - s-a decis prelungirea stării de alertă cu alte 3 săptămâni 

Guvernul a adoptat în ședința de marți hotărârea pentru prelungirea stării de alertă cu alte 30 de zile pe întreg teritoriul României, 

începând de miercuri, 17 iunie, dată de la care vor fi ridicate însă mai multe restricții. Astfel, va fi permisă oficierea slujbelor în interiorul 

bisericii, însă teatrele și restaurantele rămân închise.La finalul ședinței de Guvern, ministrul Sănătății a anunțat că Guvernul a decis 

prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, în contextul pandemiei de coronavirus.Conform Hotărârii de Guvern care va intra în dezbaterea 

Parlamentului, se menține obligatorie purtarea măștilor în spațiile publice închise, în spații comerciale, la locul de muncă sau în 

mijloacele de transport în comun. 

"După un număr de 166 de cazuri noi ieri, astăzi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri până astăzi. Avem peste 4.500 de cazuri active 

(...) şi tocmai în evoluţia focarelor care se află în diseminare, s-a decis prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă", a declarat Tătaru.El 

a spus că în aceste condiţii va fi gestionat şi cel de al treilea pachet de măsuri de relaxare. 

 

Ce restricții se mențin și ce măsuri vor fi relaxate. Anunțul făcut de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la finalul ședinței de guvern: 

 

Nelu Tătaru: 

 Grădinițele, creșele și after-scool-urile își reiau activitatea pe parcursul verii 

 Se reia activitatea în sălile de fitness, în condiții de distanțare și igienă 

 Se reia activitatea în mall-uri, ca spații de vânzare 

 Luăm aceste decizii în măsura în care putem avea și măsuri / precauții în acest sens 

 După multe discuții, se reiau slujbele în interiorul bisericii. Numărul persoanelor aflate în lăcașurile de cult se va stabili în funcție 

de suprafață. Se va ține cont de distanțarea fizică și se păstrează obligativitatea purtării măștilor 

 tot ce înseamnă sport în aer liber - trebuie respectate regulile 

 Evenimentele private în interior pot fi organizate cu maxim 20 de persoane, întâlniri private afară - cu maxim 50 de persoane 

Raed Arafat: 

 Există semne că situația se poate deteriora oricând dacă nu se respectă măsurile stabilite, precum purtarea măștilor 

 Printre măsuri se numără și redeschiderea unor puncte de frontieră 

 Transportul aerian - se va emite periodic lista țărilor unde urmează să fie reluate zborurile sau eventual să fie întrerupte. INSP 

va stabili săptămânal lista 

Ce se întâmplă dacă Parlamentul nu va decide prelungirea pentru 30 de zile? 

 

Arafat: Există argumente, se poate explica de ce s-a propus prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. 

 Pentru o coordonare unică națională. Noi nu ne întoarcem acum la o stare de normalitate 

 Pentru a putea lua decizii rapid, la miez de noapte, decizii privind carantinarea unor locații sau zone 

 Pentru a decide privind redistribuirea unor materiale 

 La starea de urgență s-a putut detașa personal medical, acum se poate face cu condiția acceptului angajatorilor sau angajatului. 

În starea de normalitate putem face mult mai greu aceste lucruri 

___________________________________________________________________________________________________.


