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mare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe... 

            Focarul de Covid 19 persistă la Botoșani 

Până luni, 02 iunie, potrivit datelor centralizate de către 

Direcția de Sănătate Publică, pe teritoriul județului 

Botoșani:- la ora actuală, în carantină instituționalizată 

sunt 17 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 3072.  Potrivit informațiilor 

furnizate de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul 

județului Botoșani, 781 de persoane au fost testate 

pozitiv cu Covid-19, iar 536 au fost declarate vindecate. 

(Decesele au fost transmise în cadrul informarii GCS-

48).  În ultimele 24 de ore, la nivelul 

Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, polițiștii 

din cadrul IPJ Botoșani au acționat în teren, în sistem 

integrat, alături de celelalte structuri de ordine și 

siguranță publică pentru prevenirea și combaterea criminalității. În ultimele 24 de ore au fost aplicate 69 sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de peste 38.000 de lei. De asemenea, polițiștii botoșăneni au organizat 3 acțiuni punctuale 

pentru prevenirea oricăror fapte de natura a tulbura ordinea și liniștea publică și pentru verificarea respectării prevederilor 

legale în contextul stării de alertă, astfel au fost legitimate peste 150 de persoane și verificate peste 130 de auto. În urma 

neregulilor constatate au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 21.000 lei. Două persoane 

au fost sancționate pentru 

faptul că nu au respectat 

măsura izolării la 

domiciliu, față de acestea 

luându-se și măsura 

carantinării 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 zile. 
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Informare Covid 19, Grupul de Comunicare Strategică: 19.517 de  

persoane infectate, 13.526 persoane vindecate, 1279 decese 

Până astăzi, 2 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 19.517 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre 

persoanele confirmate pozitiv, 13.526 au fost declarate vindecate și externate. 

Totodată, până acum, 1279 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, Ilfov, Harghita, 

Tulcea și Buzău, au decedat. De la ultima informare transmisă de Grupul de 

Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 119 noi cazuri de 

îmbolnăvire.La ATI, în acest moment, sunt internați 166 de pacienți.Pe 

teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.333 de  persoane. 

Alte 90.103 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare 

medicală.Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 448.813 de 

teste. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 397 de apeluri la numărul unic de 

urgență 112 și 1.604 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, 151 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 105.000 lei.De asemenea, 

prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 5 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 

352 Cod Penal.Totodată, în data de 1 iunie a.c.,  58 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, 3.074 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.699 în Italia, 561 în Spania, 84 în Franța, 583 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. 

Până la data de 1 iunie 2020, au fost raportate 1.403.154 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 274.762   (+1.936)   38.489 (+113)         1.221         (+31) 

Spania 239.429     (+201)   27.127     (+2)     150.376            – 

Italia 233.019     (+355)   33.415   (+75)     158.355       (+848) 

Franţa 151.753      (+257)   28.802   (+31)       68.558         (+85) 

Germania 181.815     (+333)     8.511   (+11)     165.632         (+80) 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 1 IUNIE 2020  

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI  VINDECAȚI* 

 6.136.085  (+107.950) 371.857  (+2.913) 2.697.328 (+54.760)    

 Grupul de Comunicare Strategică 
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Mall-urile s-ar putea deschide de la 15 iunie  
Reprezentanții Guvernului și cei ai Asociației Investitorilor de Real Estate din România s-au întâlnit marți pentru a 

discuta despre deschiderea mall-urilor. La întâlnire a participat și premierul Ludovic Orban. Ministrul economiei 

Virgil Popescu a anunțat că în urma discuțiilor s-a stabilit deschiderea mall-urilor începând cu 15 iunie, condiția 

fiind o situație epidemiologică favorabilă. 
"În urma discuțiilor avute am stabilit, că în cazul în care situația epidemiologică ne va arăta că numărul persoanelor 

infectate scade, vom deschide mall-urile cu data de 15 iunie", a spus Popescu.Acesta a precizat că deocamdată nu este luată 

în calcul și deschiderea cinematografelor și locurilor de joacă. "Pentru moment, nu luăm în calcul ca din data de 15 iunie să 

fie deschise cinematografele și locurile de joacă, din interior. Ușor, ușor se vor da măsuri de relaxare, pentru a ajuta la 

revitalizarea economiei, pentru ca viața să revină la normalitate", a spus Popescu.Reamintim că mall-urile sunt închise încă 

din luna martie, din momentul în care a fost declarată situație de urgență ca urmare a pandemiei de coronavirus.(hotnews) 

Măsurile economice pentru angajați și angajatori adoptate de Guvern 
Guvernul a adoptat proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede câteva măsuri economice pentru angajați și angajatori de 

la 1 iunie, printre care și prevederea ca o parte din salariu să fie plătit de stat pentru cei care revin din șomaj tehnic, dar nu 

numai.  

O parte salariu, suportat de stat 

Una dintre măsuri vizează angajații care au fost afectați de șomajul tehnic. Celor care le sunt menținute raporturile de muncă ulterior 

reluării activității de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei părți din 

salariu, reprezentând 45% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 45% din câştigul salarial 

mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 45% din acea sumă reprezintă 2.443 lei. 

Sumele sunt acordate de stat prin intermediul bugetului asigurărilor pentru șomaj. Angajatorii au obligația menţinerii raporturilor de 

muncă pentru o perioadă de 6 luni după împlinirea termenului de 3 luni. Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care 

cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, optează fie pentru această măsură, fie 

pentru continuarea șomajului tehnic, “pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condițiile stabilite prin acte ale 

autorităților competente, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020”. 

Care e procedura 

Angajatorii depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, 

în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de 

lista persoanelor care urmează să beneficieze de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului 

care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în 

vigoare a ordonanței de urgență. Documentele se depun în luna curentă pentru plata sumei din luna anterioară.  Angajatorii îşi asumă 

răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documente. 

Când se face plata 

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor către conturile deschise 

de angajatori la băncile comerciale. Mai departe, plata sumei se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

primirea de către angajator a sumelor. ATENȚIE: Suma este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii. Calculul, 

reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, 

precum și a celei asiguratorii pentru muncă se realizează de către angajator.• Începând cu 1 iunie 2020, angajatorii care încadrează 

în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 

50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere, în perioada stării de urgenţă decretată 

sau a stării de alertă instituite, înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 

lei.  

• Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 

persoane cu vârsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o 

sumă de 2.500 lei.                

 ATENȚIE: Angajatorii au obligația menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea 

termenului de 12 luni.               

 FOARTE IMPORTANT: Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale salariaților anterior perioadei prevăzute sunt 

obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat 

raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării 

raporturilor de muncă. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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*FEGHIU IONELA, titular al proiectului: ”Construire brutărie”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 

etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului, pentru proiectul ”Construire brutărie”, propus a fi amplasat în loc. Durnești, com. Durnești, jud. Botoșani. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, mun. Botoșani, 

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00.      

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi studiate la sediul autorității competente pentru 

protecția mediului Botoșani, din mun. Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, în zilele de luni-vineri, între 

orele 08-14, precum și la următoarea adresă de internet: http:/ apmbt/anpm.ro      

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

publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

din Germania Frankfurt si Offenbach :Dulgheri Fierari Zidari Macaragii Maistru si muncitori necalificati pentru 

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

0770258283 Radu,+4917664784799 Dragos.    

    

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

incredere la nr de tel 0748504047  

Vând 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 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 

 

______________________________________________________________________________________________ 

EDITOR ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacția: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoșani, tel. 0745-246654    www.actualitateabotosaneana.ro 

https://www.publi24.ro/anunturi/locuri-de-munca/munca-in-strainatate/anunt/angajare-dulgheri-fierari-zidari-macaragi-maistri-germaia/13i6hfhf4e8670ifd6688g15e62gh1h9.html
https://www.publi24.ro/anunturi/casa-si-gradina/constructii/amenajari-interioare-exterioare/anunt/amenajari-interioare-sau-exterioare/ghfh2f3f080772eh128h0e3e835if41h.html
http://www.actualitateabotosaneana.ro/


     ….........................Ediția nr. 6473, 3 iunie 2020………………….. …………………….   

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 

A accidentat o femeie și a fugit de la locul accidentului 

La data de 01.06.2020, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au fost sesizați  prin apel 112 cu privire la faptul 

că pe strada Războieni din municipiul Dorohoi, s-a produs un 

accident rutier cu victime. Din verificările efectuate s-au stabilit 

următoarele: Un bărbat de 49 de ani din municipiul Dorohoi, în 

timp ce conducea autorurismul pe strada Războieni, surprinde și 

accidentează o femeie de 42 de ani din aceeași localitate, care s-a 

angajat în traversarea regulamentară a părții carosabile, pe 

marcajul pietonal.Conducătorul auto a părăsit locul producerii 

accidentului fără a anunța organele de poliție, fiind identificat 

ulterior și condus la sediul poliției. Fiind testat cu aparatul 

alcooltest valoarea rezultată a fost de 0,60 mg/l alcool pur în aerul 

expirat. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul comiterii 

infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența alcoolului.  

Cetățean cu spirit civic: a găsit un portofel cu acte și bani care a reajuns în 

posesia proprietarului 

La data de 31.05.2020, Poliția Municipiului Dorohoi a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat de 36 de ani din 

municipiul Dorohoi, cu privire la faptul că a găsit un portofel ce conținea bani și acte în fața sediului BRD din municipiu. 

Polițiștii au identificat proprietarul, pe baza documentelor aflate în portofel, în persoana unei femei de 52 de ani din 

municipiul Dorohoi. Acesteia i-a fost predat portofelul cu suma de 450 de lei, un card bancar și actul de identitate. 

Cu alcoolul la volan a ajuns într-un gard 

La data de 31.05.2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost 

sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe DJ 208 H, pe raza localității Copălău a avut loc un accident rutier, iar 

conducătorul auto este posibil să se afle sub influența băuturilor alcoolice.Echipajul de poliție direcționat la fața locului a 

stabilit următoarea situație de fapt:Un tânăr de 26 de ani din localitatea Copălău, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 

208 H, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a 

părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil.În urma impactului conducătorul auto a suferit vătămări 

corporale, acesta fiind  transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.De asemenea, tânărul a fost testat cu aparatul 

alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,12 alcool pur în aerul expirat.În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea 

infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă. 

Aproape 30.000 de persoane asimptomatice vor fi testate la Covid 19 

Ministerul Sănătății anunță că a finalizat ordinul prin care aproape 30.000 de persoane asimptomatice din toată țara vor fi 

testate în cadrul studiul privind imunizarea populației României la noul coronavirus. Conform documentului, studiul de 

seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 pe teritoriul României va avea loc în perioada iunie – septembrie 2020.

 „Urmărim determinarea gradului de răspândire a infecției SARS-CoV- 2 în populația României, pentru a putea 

fundamenta adecvat viitoarele măsuri de protecție a sănătății populației. Institutul Național de Sănătate Publică va coordona 

tehnic proiectul, va prelucra și va analiza datele, astfel încât în luna septembrie să avem primele rezultate. Conform 

estimărilor, un numar de 29019 de seruri reziduale urmează să fie colectate si investigate. În acest sens vom aloca institutului 

1,6 milioane de lei pentru achiziția de kituri, reactivi etc”, a declarat ministrul Nelu Tătaru.    

 Studiul de seroprevalență va include seruri reziduale recoltate de la persoane din toate grupele de vârstă, care 

se prezintă conjunctural pentru recoltări de analize la laboratoarele din fiecare județ pe durata perioadei de înrolare 

și care vor fi selectate cu pas de eșantionare. Vor fi persoane fără semne și simptome de boala infecțioasă, în 

conformitate cu prevederile legale și care își vor exprima consimțământul informat de participare la studiu, precizează 

sursa citată. Direcțiile de sănătate publică vor selecta la nivelul fiecarui județ și a municipiului București un număr de 3-5 

laboratoare care vor participa la studiu. Sunt laboratoarele proprii și/sau laboratoare externalizate ale spitalelor județene, care 

deservesc ambulatorul de specialitate, alte laboratoare publice sau private care furnizează servicii pentru pacienți neinternați, 

laboratoare cu adresabilitate mare (peste 1000 probe/săptămână sau peste 40000 probe/an). 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”MIHAI EMINESCU”  și-a redeschis 

porțile #bibliotecaecutine 

Biblioteca Județeană ” Mihai Eminescu” Botoșani a avut  deosebita bucurie să-și redeschidă porțile 

începând cu data de: 02 Iunie 2020. Activitatea de relații cu publicul va fi reluată treptat, în funcție de 

evoluția contextului epidemiologic național și de recomandările instituțiilor abilitate.Vor fi reluate 

activitățile de împrumut și restituire de documente de bibliotecă, oferirea de informații legislative și de 

referințe bibliografice, prin multiplicare și scanarea de documente, care vor putea fi expediate și pe cale 

electronică: telefon, fax, e-mail, Messenger. În această primă etapă utilizatorii bibliotecii vor avea acces 

la următoarele secții: Sala de lectură, Împrumut Carte Adulți, Împrumut Carte Copii, Cabinetul 

de Numismatică și Filatelie, Biblioteca Etniilor, Filiala nr. 1 Primăverii, Filiala nr. 2 Grivița, 

Filiala nr. 3. 

Reluarea activităților cu publicul la nivelul bibliotecii județene implică respectarea regulilor generale de 

sănătate publică, depinde de existența instrumentelor adecvate pentru a le impune, coerent și consistent, în administrarea și organizarea activității 

acesteia și a serviciilor de lectură publică, astfel încât să fie garantată sănătatea și securitatea utilizatorilor, cât și a salariaților instituției.Vă asigurăm 

că aplicăm în mod responsabil toate recomandările privind dezinfectarea zonelor de interacțiune intensă (mobilier, clanțe/mânere, uși acces, 

butoane lift, grupuri sanitare etc.). Pentru organizarea în siguranță a serviciilor dedicate publicului, în această primă etapă, au fost stabilite un set 

de măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul, după cum urmează: 

-          organizarea programului de lucru cu publicul se va desfășura după orarul obișnuit   afisat la fiecare secție. 

-          deschiderea graduală a serviciilor pentru public, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală și recomandările instituțiilor 

abilitate; 

-          folosirea corespunzătoare a covorașelor cu substanțe dezinfectante aflate la intrarea în instituție și în secțiile de public; 

-          accesul publicului va fi permisă numai în condițiile purtării de mască (medicală sau nonmedicală) pe toată durata prezenței în instituție. Se 

recomandă persoanelor care au febră să își amâne vizita la bibliotecă în ziua respectivă; 

-          limitarea accesului publicului astfel încât să fie păstrată distanța fizică recomandată de maximum 2 metri între persoane, evitarea staționării 

în instituție și respectarea recomandărilor bibliotecarilor; 

-          accesul în sălile de lectură vă fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de 

minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4 m2 pentru fiecare vizitator; 

-          accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare socială; 

-          în vederea limitării numărului de utilizatori care ating documentele de bibliotecă, accesul liber la raft este interzis, personalul bibliotecii va 

merge la rafturi pentru a procura documentul solicitat; 

-          se recomandă beneficiarelor serviciilor de bibliotecă să acorde prioritate persoanelor vârstnice sau persoanelor cu dizabilități; 

-          în vederea evitării limitării numărului de persoane care ating un obiect/document, personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura 

documentul solicitat de utilizator; 

-          accesul în spațiile secțiilor ce oferă servicii pentru public se va face eșalonat, nu mai mult de una-două persoane simultan, cu respectarea 

unei perioade de staționare de 10-15 minute pentru restituirea/ împrumutul unor publicații din colecțiile bibliotecii, publicații ce vor fi puse la 

dispoziție de bibliotecar; 

-          pentru asigurarea unor măsuri de igienă și prevenire sunt amenajate spații speciale de depozitare temporară a publicațiilor restituite de către 

public, în scopul carantinării acestora și repunerii în circulație în condiții de siguranță (documente pe hârtie fără elemente de plastic – de ex.: carte, 

reviste – 3 zile de carantină; documente hârtie – monografii sau periodice cu coperte laminate – 10 zile de carantină; documente din plastic – 

CD/DVD – 10 zile de carantină sau dezinfectate cu material îmbibat cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat de o perioadă 

de carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD/DVD – broșuri, cutii de carton, apoi pot fi puse la raft);  persoanele care au 

documente împrumutate dinainte de perioada stării de urgență, vor putea să le restituie fără aplicarea de penalități;  pentru eliberarea permiselor 

utilizatorii se vor adresa   bibliotecarilor de la secțiile deschise, unde vor prezenta și actele necesare.      

 Toate aceste acțiuni întreprinse de biblioteca județeană au ca scop intensificare măsurilor de igienă și prevenire în ceea ce privește COVID-

19, de contextul epidemiologic actual local, ele au ca scop eficientizarea aplicării măsurilor de prevenție a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă și 

evitarea unei posibile contaminări a persoanelor, permițând în același timp și asigurarea unui cadru funcțional sigur ce garantează sănătatea 

cetățenilor, dar și securitatea și sănătatea în muncă a angajaților bibliotecii județene.Toate evenimentele culturale ale bibliotecii județene se vor 

reprograma de comun acord cu partenerii , odată ce evoluția situației epidemiologice va permite acest lucru, iar instituțiile abilitate vor recomanda 

și permite organizarea lor.În această perioadă dificilă, pe care vă asigurăm că o vom traversa cu bine împreună, Biblioteca Județeană ” Mihai 

Eminescu” prin toată activitatea sa își va îndeplini menirea de a uni comunitatea, reușind astfel să transforme provocările la care suntem supuși în 

noi căi de apropiere umană. 

 Mesajul nostru este:   # bibliotecaecutine - împreună vom fi mai puternici. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 



 

 …............................................................................................................................................................................  

            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.    

 _____________________________________________________________________________________________.


