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Acțiuni ample pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară  
 În urma misiunilor derulate în data de 13 iulie 2020 pentru verificarea respectării 

măsurilor de protecție sanitară, angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor, împreună cu autoritățile locale au verificat 2.340 

operatori economici și 11.529 de persoane. La activități au participat 4.327 de polițiști, 

1.857 de jandarmi, 653 polițiști de frontieră, 120 cadre ISU, 1.588 de polițiști locali, 70 

reprezentanți ANSVSA, 21 inspectori ANPC, 61 de reprezentanți ai structurilor 

Ministerului Sănătății, 64 angajați ai Ministerului Muncii, 21 oficiali din cadrul 

Ministerului Transportului și 24 reprezentanți ai autorităților publice locale.Au fost 

aplicate 1.387 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 388.937 lei, dintre care: 21 

de sancțiuni contravenționale operatorilor economici pentru organizarea de activități în spațiul public sau privat închis pentru care au fost instituite 

interdicții și restricții, în valoare de 35.100 de lei; 16 sancțiuni contravenționale persoanelor fizice pentru participarea la activități în spațiul public 

sau privat închis pentru care au fost instituite interdicții și restricții, în valoare de 500 de lei; 1.029 de sancțiuni contravenționale în valoare de 

148.622 de lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală; 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 35.600 de lei, pentru 

nerespectarea modului de amenajare a teraselor privind distanțarea fizică și locul prevăzut la mese.De asemenea, în cadrul acțiunilor desfășurate 

au fost aplicate 4.217 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 57.465 de lei, pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, conform 

Legii nr. 61/1991.La linia telefonică TELVERDE (0800800165), dedicată special sesizării neregulilor în context COVID-19, în data de 13 iulie, 

au fost primite 28 de apeluri telefonice. 

Au fost evaluate pagubele produse de fenomenele 

hidrometeorologice din perioada 15 iunie -5 iulie 
 În timp record, la nivelul județului Botoșani, comisiile constituite prin Ordin al 

Prefectului județului, dl Dan Nechifor, au evaluat pagubele produse de fenomenele 

hidrometeorologice din perioada 15 iunie -5 iulie, al căror cuantum estimativ s-a 

concretizat într-un proiect de Hotărâre de Guvern transmis de îndată primului ministru 

al României. 

În cursul zilei de luni, 13 iulie 2020, s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 

531/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unitățile administrativ-

teritoriale afectate de calamitățile naturale. Județului Botoșani i-au fost alocate fonduri 

în valoare de 9.766 mii lei, acestea reprezentând fix cuantumul stabilit în urma 

evaluărilor făcute în teren de către comisiile de specialitate pe partea de infrastructură 

rutieră. 

“Având în vedere că, de-a lungul a mai bine de două săptămâni, ne-am aflat sub 

amenințarea codurilor galbene, portocalii și roșii care au însemnat ploi abundente, 

vijelii, viituri, am mobilizat încă de la început personal specializat din instituțiile 

responsabile pentru a evalua pagubele atât pe partea de infrastructură rutieră cât și pe 

partea de locuințe/anexe gospodărești. Am avut probleme în peste 30 de unități 

administrativ-teritoriale, însă chiar și sub presiunea timpului, am reușit să evaluăm și să 

cuprindem în proiectul de hotărâre toate obiectivele afectate de inundații. Iată că astăzi, 

prin efortul Guvernului, avem pe masă suma necesară efectuării lucrărilor de refacere a 

infrastructurii locale”, a declarat Dan Nechifor, prefectul județului Botoșani. 

Reamintim faptul că, în urma evaluării pagubelor au fost afectate:- 2.5 km de drum județean (DJ 291D), 43,5 km de drum communal,  177,4 km 

de drum sătesc, 34,70 km de străzi din municipiul Botoșani, orașul Darabani și comuna Mihai Eminescu, 34 de poduri și podețe. 
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Informare covid-19, GRUPUL DE COMUNICARE 

STRATEGICĂ: 33.585 de persoane infectate, 23.798 au fost 

externate, 1931 decese 

Până marți , 14 iulie, pe teritoriul României, au fost 

confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate 

cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre 

persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost 

externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați 

și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 

zile după depistare.Totodată, până în prezent, 658 

de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

       

 1.931 persoane diagnosticate cu infecție cu 

COVID-19 au decedat.În intervalul 13.07.2020 

(10:00) – 14.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 30 

decese (13 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți 

infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Covasna, Dâmbovița, 

Galați, Ialomița, Maramureș, București, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș și Vâlcea. Dintre acestea, 1 deces a fost 

întregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 

ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 decese la  persoane de peste 80 de ani.Toate decesele sunt ale unor pacienți 

care au prezentat comorbidități. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate 

alte 637 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 234 de pacienți. Până la această dată, la nivel 

național, au fost prelucrate 868.478 de teste.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 464 de apeluri la numărul unic de urgență 

112 și 1.936 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, 1.066 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 184.222 de 

lei. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie 

TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Apelurile sunt preluate 

de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.  

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.108   de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați 

cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 în Italia,  561 în Spania, 115 în Franța, 2.275 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în 

Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  105 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în 

Islanda, 2 în Belarus, 5 în Grecia  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, 

Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la 

acest moment, 122 de cetățeni români aflați în  străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 14 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, 157 au fost declarați vindecați: 135 în Germania, 10 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 

în Namibia, 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 și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în 

intervalul orar 08.00 – 20.00. 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 13 iulie 2020, au fost raportate 1.585.334 de cazuri în 

UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, 

Spania, Italia, Franţa și Germania. 
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Guvernul prelungește starea de alertă cu 30 de zile 
FacebookTwitterEmailMai multe...561 

Guvernul prelungește starea de alertă în România cu încă 30 de zile, decizia 

urmând a se lua miercuri în ședința de guvern, potrivit unor surse 

guvernamentale. De această dată, nu va mai fi vorba și de relaxări. Măsura este 

luată în contextul în care numărul de cazuri de coronavirus a crescut în ultima 

perioadă. De altfel, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, marţi, că se 

impune prelungirea stării de alertă, menţionând că de la 15 iulie nu vor fi 

impuse restricţii, dar nici nu vor fi măsuri de relaxare. 

"Se impune prelungirea stării de alertă. Noi avem şi o evaluare făcută cu care vom 

merge ca şi propunere în CNSU, la premierul Ludovic Orban şi la preşedinte", a afirmat Tătaru, la Parlament. 

Întrebat dacă de la 15 iulie vor fi impuse noi restricţii, Tătaru a spus: "Să nu vorbim de restricţii, dar să nu ne gândim nici la 

relaxări". Starea de alertă expiră pe 16 iulie. Prelungirea stării de alertă se ia prin hotărâre de guvern asupra căreia Parlamentul 

nu poate să-și mai dea acordul sau să o modifice. Luni, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că prelungirea stării de 

alertă după 15 iulie este aproape iminentă."În acest moment nu avem evoluţia pentru o stare de urgenţă. Noi suntem pregătiţi 

pentru o perioadă de două săptămâni, să avem o evoluţie fluctuantă cu creşterea numărului de cazuri, poate un 500, poate 600, 

poate 700, cu alternanţe în funcţie de numărul de recoltări, de anchetele în desfăşurare. Prelungirea unei stări de alertă după 

15 iulie este aproape iminentă", a spus Tătaru la B1 TV. El a afirmat că ar fi posibilă, în măsura în care legislaţia ar permite 

acest lucru, carantinarea anumitor localităţi sau regiuni. "La nivel local este posibilă, în măsura în care o să ne permită 

legislaţia, carantinarea unor anumite localităţi, carantinarea unor anumite regiuni, dar în general este mecanismul izolării de 

care avem nevoie", a subliniat ministrul.(hotnews.ro) 

ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Accident  rutier cu patru victime 

La data 12.07.2020, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, au fost sesizați cu privire la faptul că patru tineri din 

municipiul Botoșani, au fost victimele unui accident rutier. Din verificările efectuate s-a stabilit următoarea situație de fapt: 

La data de 12.07.2020, în jurul orei 22:30, un tânăr de 23 de ani din comuna Boroaia, în timp ce conducea un autoturism pe 

strada Tulbureni, din municipiul Botoșani, la ieșirea din sensul giratoriu, pierde controlul asupra direcției de deplasare, 

împrejurare în care intră în coliziune cu un cap de pod de pe marginea părții carosabile. În urma impactului, conducătorul 

auto s-a deplasat cu autoturismul în curtea locuinței. La momentul impactului, în interiorul autoturismului, se mai aflau, patru 

tineri de 23, 22, 18 și 14 ani, din municipiul Botoșani, care, după producerea accidentului s-au deplasat la domiciliu. Ulterior, 

tinerii care se aflau în autoturism, în calitate de pasageri, s-au prezentat la spital, acuzând dureri, ocazie cu care au declarat că 

au fost victimele unui accident rutier. Conducătorul auto a fost identificat de către polițiști, iar în urma testării cu aparatul 

alcooltest valoarea rezultată a fost de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul 

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

urmând ca în funcție de rezultatul cercetărilor să se propună soluție procedurală. 

Femeie accidentată, angajată în traversare prin loc nepermis 

La data de 12.07.2020, pe raza municipiului Botoșani a avut loc un accident rutier produs pe fondul nerespectării regulilor de 

circulație atât de către un conducător auto cât și de către un pieton.În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un tânăr 

de 26 de ani din comuna Gorbănești, în timp ce a condus autoturismul pe strada Împărat Traian, din municipiul Botoșani, s-a 

angajat în depășirea neregulamentară a unui alt autoturism care rula pe aceeași direcție de mers, în fața sa, împrejurare în care 

surprinde și accidentează o femeie de 40 de ani, care s-a angajat în traversarea părții carosabile, prin loc nepermis și fără să 

se asigure.În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a femeii de 40 de ani, care a fost transportată la spital pentru 

acordarea de îngrijiri medicale. Atât victima cât și conducătorul auto au fost testați alcoolscopic, valoarea rezultată fiind 

negativă. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în 

funcție de rezultatul acestora să se stabilească cu exactitatea împrejurările producerii evenimentului. 
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Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-

2020 din fondul de ajutor european, derulat cu sprijinul Guvernului 

României a ajuns la un stadiu destul de avansat 

Demarat la începutul lunii iulie, Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 din fondul de 

ajutor european, derulat cu sprijinul Guvernului României a 

ajuns, la data prezentei, la un stadiu destul de avansat, ținând 

cont de număr mare de botoșăneni beneficiari direcți. Este 

vorba despre un număr de 38.278 de cetățeni care au primit 

deja sau vor primi două pachete, unul cu produse alimentare și 

unul cu produse de igienă. 

Până la această dată, 80% dintre pachete au fost recepționate în 

depozitele fiecărei unități administrative-teritoriale, fiind vorba 

despre un efort cumulat al întregului personal al Instituției 

Prefectului și al persoanelor nominalizate în cadrul primăriilor. De precizat este faptul că zilnic, se fac raportări cu privire la 

stadiul distribuirii pachetelor, iar acolo unde se constată disfuncționalități, o echipă din cadrul Prefecturii se deplasează la fața 

locului pentru soluționare.De la începutul lunii și până în prezent, 42 de unități administrative-teritoriale au primit în depozite 

ambele pachete, fiind demarată distribuția către populație. Numai în municipiul Botoșani, distribuirea produselor alimentare 

și de igienă este realizată în proporție de 70%.Recepționarea și distribuirea alimentarelor și produselor de igienă s-au realizat 

în condiții de maximă precauție, având în vedere contextul epidemiologic. Având în vedere că Instituția Prefectului are rolul 

de coordonator în acest proces care înseamnă un real sprijin pentru botoșănenii aflați în situație dificilă, în fiecare zi, angajații 

instituției s-au aflat în teren pentru a se asigura de bunul mers al programului.  

                 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 
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* S.C. ELIASC SRL Botoșani, solicită revizuirea autorizației de mediu pentru obiectivul ”COLECTARE ȘI 

VALORIFICARE DEȘEURI RECICLABILE”, situat în Botoșani, str. George Enescu, nr. 8, județul Botoșani. 

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

Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la data apariţiei anunţului. 

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

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

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

debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în 

bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare 

cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna 

proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd 

pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de 

mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț solicitat-37.000 euro. 

 

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 telecomandăInterior: 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 

 

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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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 . 

 

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 

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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            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.    

 _____________________________________________________________________________________________ 



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

  Teatrul  VASILACHE prezintă spectacolul „Dănilă 

Prepeleac” la Amfiteatrul Cornișa 

Dragilor, 

Vă aşteptăm în această săptămână să vizionaţi „Dănilă Prepeleac”, un spectacol cu 

actori şi păpuşi, cu muzică populară autentică, după următorul program: 

- Joi           - 16.07.2020, ora 19:00, în Amfiteatrul Cornisa Aquapark & Sports 

Botosani 

- Sâmbătă  - 18.07.2020, ora 10:00, în Amfiteatrul Cornisa Aquapark & Sports 

Botosani 

- Duminică - 19.07.2020, ora 10:00, pe terenul de sport al Școlii nr. 6 Botoșani 

Preţul unui bilet este de 12 lei. 

Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. Intrarea 

la spectacol se face cu o oră înaintea începerii acestuia. 

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile ce se impun a fi respectate la 

spectacolele în aer liber! 

Vă rugăm să nu uitaţi măscuţa..... dezinfectant vă punem noi la dispoziţie! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de 

desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi 

respectarea distanţării sociale  .Vă aşteptăm cu drag! Până atunci… toate cele bune! 

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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