
. Info
mare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe... 

VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ! 
Nu doar în vacanţă, ci în fiecare zi, educaţia rutieră 

este educaţie pentru viaţă. Aşa cum încercăm să obişnuim 

copiii să spună „te rog” şi „mulţumesc”, sau cum să ţină un 

creion în mână ori să salute, tot aşa trebuie să le conturăm 

alte obiceiuri…de viaţă: cum circulă pe stradă, cum 

traversează, unde stau în maşină. 

Ne place să călătorim, dar siguranţa copiilor ar trebui să fie 

prioritară pentru părinţi. Scaunele auto pot salva vieţile copiilor 

noştri în cazul unor accidente, chiar minore. Mulţi părinţi nu 

cunosc însă legislaţia actuală, privind transportul copiilor şi 

uneori neglijează intenţionat acest aspect. Iată ce spune Codul 

Rutier.         

 - copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi doar în 

autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă (scaun special 

pentru copii, omologat, împreună cu centurile acestuia), 

excepţie făcând transportul public şi taxiurile   

 - copiii trebuie aşezaţi în maşină în funcţie de înălţime. Astfel, copiii de până la 1,35 m nu mai pot fi transportaţi decât 

în scaune speciale, pe bancheta din spate sau pe scaunul din faţă, doar dacă este dezactivat airbagul frontal corespunzător 

locului, iar în acest caz, scaunul trebuie orientat invers faţă de direcţia de mers;       

 - copiii mai înalţi de 1,35 m pot călători numai pe bancheta din spate, cu centura de siguranţă pusă. Pe scaunul din faţă 

au voie doar copiii mai mari de 12 ani, dar care să fie mai înalţi de 1,50m;        

 - copiii între 3 şi 12 ani nu au voie să stea pe scaunul din faţă, iar centura de siguranţă este obligatorie pentru toţi 

pasagerii;                  

 - scaunele auto trebuie să fie omologate, conform legii, prin urmare vă recomandăm să verificaţi dacă modelul dorit de 

dumneavoastră corespunde standardelor europene ( grupa de greutate, numărul de lot, codul ţării în care s-a făcut omologarea, 

etc.)                  

 Despre traversare, pe scurt: prin locuri marcate, la culoarea verde a semaforului. Orice ar fi, ÎNAINTE NE 

ASIGURĂM! De ce? Vor înţelege repede că unii şoferi pot fi neatenţi sau pot avea defecţiuni la maşină. Pietonii se opresc 

mult mai uşor decât maşina, aşadar…ATENŢIE! Însă, orice le spunem poate fi în zadar,  dacă le vom da un exemplu greşit. 

În pagina 6 
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Ţigări de contrabandă 

ascunse în lada de scule 

În pagina 2 

Polițiștii recomandă copiilor cum să 

acceseze internetul 
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Poliţiştii fac recomandări privind siguranța pe internet      

  RECOMANDĂRI  PENTRU PĂRINŢI 

 Supravegheaţi activitatea copilului dumneavoastră pe 

Internet; 

 Folosiţi Internetul împreună cu copiii, căutaţi cu ei 

informaţii care să-i intereseze; 

 Aşezaţi  computerul conectat la Internet într-o  zonă  

deschisă, de unde puteţi uşor supraveghea copilul, de 

preferat în camera de zi; 

 Folosiţi anumite mecanisme de control parental şi 

instalaţi instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri 

suplimentare de supraveghere;  

 Arătaţi copilului cum să folosească setările de 

siguranţă; 

 Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet; 

 Explicaţiile copiiilor că nu este bine să nu stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc 

doar de pe Internet. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune; 

 

     Poliţiştii recomandă tuturor pietonilor să respecte cu 

stricteţe regulile de circulaţie, îndrumările agenţilor de poliţie 

şi semnificaţia indicatoarelor rutiere 

 Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe fondul indisciplinei pietonale, pietonii trebuie să 

acorde o atenţie deosebită modului în care circulă pe stradă pentru că poartă nu doar responsabilitatea 

siguranţei lor, ci şi a celorlalţi participanţi la trafic.        

 Indisciplina pietonală reprezintă una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere, iar pentru 

prevenirea acestor evenimente, recomandăm pietonilor adoptarea unei conduite preventive şi respectarea 

câtorva sfaturi:                   

 - să se angajeze în traversarea drumului public numai prin locurile special amenajate (pe trecerea de 

pietoni) şi la culoarea verde a semaforului electric, acolo unde există;       

 - să se asigure permanent, chiar şi atunci când se află pe trecerea de pietoni, că traversarea se poate face 

în condiţii de siguranţă (vehiculele sunt oprite înaintea marcajului pietonal, în special când drumul are mai 

multe benzi de circulaţie pe sens);             

 - să nu traverseze niciodată în fugă pe marcajul pietonal, indiferent de urgenţa existentă la un moment 

dat;                   

  - să nu se deplaseze pe partea carosabilă, iar acolo unde nu există trotuar sau acostament, să se deplaseze 

pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea acestuia; pe vreme rea sau întuneric, să poarte haine 

de culori deschise şi/sau elemente reflectorizante, pentru a fi vizibili;       

 - să nu traverseze prin spatele mijloacelor de de transport în comun, atunci când acestea sunt oprite în 

staţie;   copiii nu trebuie lăsaţi să traverseze singuri – ei sunt imprevizibili şi nu pot aprecia corect distanţele 

şi vitezele.                 

 Nu uitaţi – copiii imită comportamentul rutier al adulţilor.       

___________________________________________________________________________________________________ 
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*S.C. ARTA STICLEI SRL solicită acord de mediu pentru obiectivul ATELIER STICLĂRIE situat în 

Dorohoi, str. Mărăști nr. 1, județul Botoșani.             

 Contestațiile se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr.44, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data apariției anunțului. 

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


 …....................................... Ediția nr. 6484, 1 iulie 2020................................................................................  

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

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 

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; 

 Există soluții pentru un streaming mai prietenos cu mediul 

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 ascunse .Sondajul realizat în Germania 

relevă faptul că, astăzi, vizionarea materialor video reprezintă 80% din traficul global de date. Numai la nivelul acestei țări, utilizatorii de platforme 

de streaming au urmărit, anul trecut, aproape cinci miliarde de ore de filme și seriale.În cazul germanilor chestionați, disponibilitatea de a face 

ceva pentru mediul înconjurător sau lipsa acesteia îi împarte în două grupuri aproape egale, atât pe cei conștienți de consumul ridicat de energie, 

cât și pe cei care au aflat despre acest aspect pe parcursul interviului. Jumătate dintre cei chestionați s-au declarat dispuși să își schimbe 

comportamentul în viitor, într-o manieră responsabilă față de mediu, cei din cealaltă tabără spunând clar că nu doresc să își limiteze în niciun fel 

consumul de Netflix, Sky sau Amazon Prime Video.Printre posibilele motive ale lipsei de implicare s-ar putea număra două trenduri identificate 

de sondajul E.ON. Mai bine de jumătate dintre cei întrebați consideră că lucrurile nu vor evolua mai departe de atât la capitolul consum de date și 

că a fost atins un maximum posibil. Tot majoritari sunt și cei care subestimeaza nivelul consumului de energie.     

 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. 

Captură la Dorohoi 

Polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate 

în zona de competenţă, 13.200 de ţigări de contrabandă în valoare de 6.400 de lei pe care un bărbat le transporta cu maşina.  

La sfârşitul săptămânii trecute, pe timpul unei acţiuni specifice, desfăşurate pe comunicaţia care face legătura între localitatea Zvorâştea 

(judeţul Suceava) şi Dorohoi, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, acţionând în baza unor informaţii, 

au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism, marca Volkswagen Passat, înmatriculat în România.Conducătorul 

auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de către poliţiştii de frontieră, aceştia pornind în urmărirea autoturismului, cu 

semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, indicând în mod repetat conducătorului auto, prin portavoce, să oprească 

autoturismul.După aproximativ cinci kilometri, s-a reuşit oprirea autoturismului, iar conducătorul auto a refuzat iniţial legitimarea, 

încercând să fugă, însă a fost reţinut la scurt timp. În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au stabilit identitatea 

conducătorului auto, respectiv un cetăţean român, în vârstă de 46 de ani, domiciliat în judeţul Botoşani. În autoturism, între scaunele 

din faţă şi bancheta din spate au fost descoperite patru genţi care conţineau 13.200 de ţigarete (660 de pachete).La locul opririi 

autoturismului s-a prezentat şi un alt cetăţean roman, în vârstă de 25 de ani, fiul conducătorului auto, care a declarat că ţigările îi aparţin 

şi le-a achiziţionat pentru consum propriu, însă nu deţinea documente de provenienţă pentru ele.Țigările în valoare de 6.400 de lei au 

fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 

de contrabandă şi instigare. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Intâmplări din cotidian 

Ţigări de contrabandă 

ascunse în lada de scule, 

depistate la P.T.F. Stânca 

Echipa comună de control din cadrul 

Punctului de Trecere a Frontierei Stânca  a 

descoperit 5.000 țigarete de contrabandă în 

valoare de peste 1.180 lei, pe care un 

cetăţean moldovean intenţiona să le 

introducă ilegal în ţară, ascunse în lada de 

scule a autoturismului. 

În Punctul de Trecere a Frontierei Stânca 

- I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea 

formalităţilor de control, pe sensul de intrare în 

ţară, cetăţeanul moldovean T.D., în vârstă de 

29 de ani, pasager al unui autoturism marca 

Mercedes Benz, înmatriculat în R. Moldova.În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control 

amănunţit asupra mijlocului de transport, în urma căruia echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră 

şi lucrători vamali a descoperit, ascunsă şi nedeclarată, în lada de scule a autoturismului, cantitatea de 5.000 ţigarete 

de diferite mărci, având provenienţă R. Moldova. 

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii în vederea confiscării a ţigărilor în valoare totală de 

1.180 lei în vederea confiscării şi sancţionarea contravenţională a persoanei cu amendă în valoare de 7.000 lei.  

Accident rutier în orașul Săveni 

 Poliţiştii din cadrul Compartimentului Rutier Săveni au fost sesizaţi prin 112 de către un tânăr de 24 de ani din 

comuna Vlăsineşti, cu privire la faptul ca a fost implicat într-un accident rutier pe raza oraşului Săveni. În urma 

deplasării la faţa locului s-a stabilit următoarea situaţie de fapt: Tânărul de 24 de ani, în timp ce conducea autoturismul 

pe strada Gheorghe Asachi din oraşul Săveni, nu păstrează o distanţă suficientă faţă de autoturismul care rula în faţa 

sa, condus de un bărbat de 37 de ani, împrejurare în care intră în coliziune cu acesta.În urma impactului a rezultat 

vătămarea corporală a conducătorului auto de 37 de ani, care a fost transportat la o unitate spitalicească pentru 

acordarea de îngrijiri medicale.              

 Cei doi bărbaţi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată în cazul tânărului de 24 de ani fiind de 

0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză se efectuează cercetări  sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare 

corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. 

     Acţiune a poliţiştilor la Ştefăneşti 

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Ştefăneşti împreună cu cei din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 10, au organizat o 

acţiune pe raza de competenţă, pe linia nerespectării obligației privind portul centurii de siguranță și pentru combaterea 

abaterilor săvârșite de către pietoni. Cu ocazia acţiunii au fost legitimate 28 de persoane şi controlate 21 de autovehicule, iar 

în urma neregulilor constatate au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 8.000 de lei. 

Acţiune a poliţiştilor rutieri în municipiul Botoșani 

 Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Botoşani au organizat o acţiune pe raza de competenţă, pe linia combaterii 

transportului ilicit de persoane.  Cu ocazia acţiunii au fost controlate 164 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate 

au fost reţinute 8 permise de conducere, retrase 5 certificate de înmatriculare şi aplicate 71 de sancţiuni contravenţionale în 

valoare de peste 22.000 de lei.  
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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 va funcționa 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. 

mailto:brp.darabani@ancpi.ro
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MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND 

REGIMUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA 
Biroul pentru Imigrări Botoșani reamintește tuturor celor interesați cu privire la punerea în 

aplicare, începând cu data de 9 noiembrie 2018., a Legii nr. 247 pentru modificare și completarea 

unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018.  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE) 

2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a 

resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, 

programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă "au pair".  

Noile modificări legislative privind încadrarea în muncă a cetăţenilor străini pe teritoriul României vizează, în principal, relaxarea condițiilor în 

ceea ce privește eliberarea avizului de angajare în muncă a străinilor, pentru tipurile de lucrător permanent, stagiar și transfrontalier, prin 

simplificarea procedurilor de selecție parcurse de către angajatori.O altă modificare vizează reducerea nivelului salariului de la mediu brut pe țară, 

la salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată.  

Astfel, străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă 

contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin 

la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin 

două ori câştigul salarial mediu brut.  

Cetățenii străini care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul 

în străinătate, în baza unui contract de mandat ori altui document cu aceeaşi valoare juridică, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop 

de muncă fără prezentarea unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată în această 

calitate, cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  

De asemenea, străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător "au pair" li se prelungeşte dreptul de şedere 

temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu timp parţial, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, 

din care rezultă că durata timpului de muncă nu depăşeşte 25 de ore pe săptămână. Cuantumul salariului acordat este cel puţin la nivelul salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculat la fracţia de timp lucrată. 

Taxele pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă/detașare au fost reduse la jumătate față de valoarea percepută până la data prezentei legi, 

respectiv de la 200 euro la 100 euro în cazul avizului de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar și de la 50 euro la 25 

de euro, în cazul în care angajatorul încadrează în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor 

sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același 

angajator.  

Legea aprobatăaduce modificări importante şi OUG 194/2002 privind regimul străinilor din România. Astfel, viza de lungă şedere pentru studii 

poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev sau care participă la un program 

de schimb de elevi sau proiect educaţional.  

În cazul studenţilor, solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată 

ori autorizată provizoriu potrivit legii, dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii, dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum 

de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.  

Pentru străinii care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional, este necesar a se face dovada privind asigurarea cazării la 

o familie selectată de către organizaţia care realizează şi care deţine un spaţiu de locuit, considerat normal pentru o familie din România, sau într-

o unitate specială de cazare selecţionată de către organizaţia care realizează activitatea. Legea stabilește noi condiții pentru străinii intrați în 

România în baza convențiilor internaționale sau a altor acte normative prin care sunt exonerați de la obținerea vizei, care încalcă reglementările 

în domeniu migrației, în principal privind încadrarea în muncă.  

În ceea ce privește regimul sancționator acesta se completează prin introducerea unor noi contravenții pentru cei care împiedică în orice mod 

lucrătorii Inpectoratului General pentru Imigrări de a exercita, total sau parțial, controale în medii și locuri frecventate de străini. Valoarea amenzii 

este cuprinsă între 5.000 și 10.000 lei.  

Noile reglementări  sunt de natură a oferi un regim juridic simplificat categoriilor de străini care desfășoară activități lucrative pe teritoriul 

României și o gestionare eficientă a fenomenului migraţiei.Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, 

documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa 

www.igi.mai.gov.ro.De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa 

www.portaligi.mai.gov.ro, pentru pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor. 
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