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Sfântul Sinod a ales noul Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în 

persoana  Preasfinţitului Părinte Calinic Botoșăneanul 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit ieri, 21 

iulie 2020, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul 

Patriarhiei în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul 

şedinţei, Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-

vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a fost ales în demnitatea de 

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, cu 30 de voturi din 47 

valid exprimate. Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, pe 

numele său de mirean Calinic Dumitriu s-a născut la data de 18 

noiembrie 1957 în municipiul Iași, primind la botez numele de 

Constantin Dumitriu. În anul 1980, după absolvirea liceului din 

Iași și satisfacerea stagiului militar, a intrat ca frate 

la Mănăstirea Putna. A fost tuns în monahism patru ani mai 

târziu (în 1984), primind numele Calinic. În perioada anilor 

1985-1989 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă 

„Andrei Șaguna” din Sibiu, luându-și licența cu 

lucrarea Parabolele lui Iisus de Joachim Jeremias. În perioada 

anilor 1991-1995 episcopul Calinic a frecventat cursurile Facultății de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene, iar între anii 1994-1998 pe cele 

ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași. În anul 1998 a obținut titlul de doctor în filosofie la Facultatea de Psihologie 

și Filosofie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași (calificativul Magna cum laude) cu lucrarea Tanatologie și nemurire, lucrare ce a fost 

publicată în 1999 la Editura Cantes și care a primit premiul Academiei Române. De asemenea, în anul 2004 a susținut din nou o lucrare de doctorat 

în filosofie, la Catedra de Logică și Filosofie sistematică a Facultății de Filosofie din cadrul Universității „Al. I Cuza” cu lucrarea Logica 

Trinității (calificativul Magna cum laude). Episcopul Calinic a fost desemnat de mitropolitul Daniel să se ocupe de supravegherea la fața locului 

a programului „Nici un sat fără biserică”. Astfel, el s-a deplasat în toate parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, verificând stadiul lucrărilor de 

construcție sau modernizare, precum și modul de cheltuire a banilor. 

 Record de îmbolnăviri COVID-19: 994 noi cazuri în ultimele 24 ore 

Până ieri, 21 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane 

infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 

au fost externate. 24.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.612 pacienți 

asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 1.087 

de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. Până ieri, 2.074 persoane diagnosticate 

cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 20.07.2020 (10:00) – 21.07.2020 (10:00) 

au fost înregistrate 36 decese ( 26 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, 

Buzău, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Prahova, 

Suceava, Timiș, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 3 decese 

au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 

ani, 9 la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese 

la persoane cu vârsta de peste 80 de ani. 35 dintre decese sunt ale unor pacienți care au 

prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități. 

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate 

alte 994 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 297 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 

984.396 de teste.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 693 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.609 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, 729 de sancţiuni 

contravenţionale, în valoare de 196.600 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost constatată, ieri, o infracțiune pentru 

zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. 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. 
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           Legea carantinării şi izolării a intrat în vigoare 

Potrivit acestei legi, carantina persoanelor se instituie pe baza informaţiilor ştiinţifice oficiale şi a definiţiei de caz, la 

domiciliul persoanei, la o locaţie declarată de aceasta sau, după caz, într-un spaţiu special desemnat de autorităţi, cu privire la persoanele 

suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen 

care vin  din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza 

datelor epidemiologice transmise la nivel naţional, european şi 

internaţional de către organismele competente în domeniu și persoane 

care au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană confirmată cu 

o boală infectocontagioasă.      

 Dacă  persoanele refuză măsura carantinării la domiciliu sau 

la locaţia declarată de acestea sau dacă încalcă măsura carantinei pe 

durata acesteia, deşi au consimţit-o anterior, medicul sau, după caz, 

organele de control recomandă, iar reprezentantul direcţiei de sănătate 

publică decide carantinarea persoanei în spaţiul special desemnat de 

autorităţi, dacă aceştia constată riscul de transmitere a unei boli 

infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. 

Medicul sau, după caz, organele de control vor informa de îndată DSP, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării 

persoanei în spaţiul special desemnat de autorităţi, printr-o decizie cu caracter individual. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la 

informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, şi se comunică de îndată persoanei în cauză. În scopul prevenirii 

răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei 

recomandate în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză 

nu poate părăsi domiciliul, locaţia declarată pentru carantină sau, după caz, spaţiul special desemnat de autorităţi, fără încuviinţarea 

medicului sau a reprezentantului DSP. Potrivit acestei legi, măsura se instituie pe durata perioadei de incubaţie specifice bolii 

infectocontagioase suspicionate şi încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubaţie sau anterior, ca urmare a confirmării 

persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, fiindu-i aplicabile 

dispoziţiile privitoare la măsura izolării.  

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru: Se poate ajunge și la 1.000  cazuri de COVID pe zi! 

România ar putea ajunge în următoarea perioadă la o mie de cazuri de 

COVID-19 pe zi, iar autoritățile ar putea decide instituirea carantinei în 

anumite zone, localități sau cartiere, cu un număr foarte mare de cazuri, a 

declarat luni, la Digi 24, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. "La trei cazuri 

la mia de locuitori se poate ajunge la carantinarea unei zone", a spus 

Tătaru, care a vorbit despre zonele critice din țară. 

 "În următoarele 14 zile vom avea o creștere progresivă. Vom ajunge și la 

1.000 de cazuri pe zi. Vom avea această creștere. Dintre aceste 1.000 de cazuri 

pe zi sunt cele care merg la terapie intensivă într-un număr de 5%, o mortalitate 

de 5%, restul sunt cazuri asimptomatice, ușor asimptomatice, medii sau medii spre severe pe care va trebui să le 

gestionăm. 

 Avem un parcurs al acestor cazuri, avem o gestionare pe care am pus-o și în practică, avem o previziune pe tot ce 

înseamnă focarele actuale în evoluția lor, identificăm orice caz care apare în aceste focare, sau în focare în constituire, 

având pârghiile actuale, acele anchete epidemiologice care vor putea lua de la început măsurile de izolare și nu vom 

mai avea această creștere masivă pe care am avut-o în ultimele 2,-3 săptămâni, de când avem acest vid legislativ", a 

afirmat ministrul Sănătății. 

El a spus că autoritățile vor putea decide punctual carantina într-o zonă cu un număr crescut de cazuri de COVID-19 și a 

vorbit despre județele în care numărul îmbolnăvirilor este mare. Potrivit ministrului, o astfel de măsură, de instituire a 

carantinei, va fi luată în zonele unde creșterea numărului de îmbolnăviri va fi accelerată și vor fi trei cazuri la mia de locuitori. 

"Noi urmărim creșterea numărului de cazuri care este mai accentuată în anumite zone. De exemplu, în Vaslui, la testarea a 

100 de angajați care lucrau la un abator de păsări, 59 au fost pozitivi. Sunt focare care se întâlnesc la unități medicale. Noi 

avem în studiu foarte multe focare. În momentul în care vedem o creștere exagerată sau exponențială a numărului de cazuri 

într-o anumită zonă, noi avem și parametri. La 3 cazuri noi la mia de locuitori, se poate ajunge la carantinarea acelei zone, 

acelui cartier sau acelei localități”, a declarat ministrul.(hotnews.ro) 
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Record al României, atins și cu sprijinul Colegiului Laurian 

România se mândrește cu faptul că, prin cele 18 licee bilingve francofone ce au obținut 

distincția FrancEducation, ocupă primul loc între țările Europei Centrale și de Est în ceea 

ce privește numărul unităților de învățământ care au obținut această recunoaștere a calității 

procesului instructiv-educativ. Unul dintre acestea este Colegiul Naţional „A.T.Laurian” 

din Botoşani.Aşa cum se arată într-un comunicat oficial, ambasadorul Republicii Franceze 

în România, E.S. Michèle Ramis, a apreciat această performanţă în cadrul unei întâlniri ce 

a avut loc zilele trecute cu ministrul educaţiei și cercetării, Monica Cristina Anisie. Au fost 

apreciate de ambele părți diversele acțiuni de cooperare directă, desfășurate între unități 

școlare din țara noastră și din Franța, la nivelul liceal, profesional și tehnic, dar şi la cel 

universitar, întrucât universitățile românești colaborează cu universități franceze în 7 dintre 

cele 10 rețele de universități europene în care au fost selectate. Colegiul Naţional 

„A.T.Laurian” din Botoşani a primit în acest an şcolar distincţia „Label France Education” 

pentru excelenţă în domeniul învăţământului bilingv francofon, marcă atribuită prin 

hotărârea Ministerului Afacerilor Externe din Franța. Aceasta este o marcă de calitate 

atribuită instituţiilor şcolare străine care asigură, în afara graniţelor Franţei şi în cadrul propriului sistem de învăţământ naţional, un învăţământ 

bilingv francofon de excelenţă.               IRINA SIMINICEANU 

ADMITERE  

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 

Ingineria Mediului din Iași 

Admitere studii licență 2020 

Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie. 

Afişarea rezultatelor: 29 iulie. 

Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie. 

Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie. 

https://hgim.tuiasi.ro/admitere/licenta/ 

  

Urmează programe de master interdisciplinare care îți deschid noi 

orizonturi în carieră la nivel național și european la Centrul de Studii 

Europene - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 

*Master Dezvoltare Regională *Master Studii Europene *Master European Studies and the Eastern Neighbourhood of the EU (in limba engleză) 

 ADMITERE 13-24 iulie 2020 | Număr de locuri: 85 buget, 45 taxă               

  Locuri pentru românii de pretutindeni: 3 buget cu bursă, 7 buget fără bursă, 2 cu taxă 

Inscrieri online sau la sediul CSE Informații complete pe pagina http://cse.uaic.ro/admitere/ Vei fi informat, susținut și implicat într-un mediu 

profesional dinamic, alături de o echipă interdisciplinară de profesori și experți de la Economie, Drept, Geografie, Istorie, Științe Politice, Studii 

Europene din UAIC și alte universități din țară și străinătate! Programele oferă: orar flexibil pentru cei care lucrează ⏰; burse, locuri de cazare; 

stagii de practică; mobilitați ERASMUS. Programele de master sunt organizate de catre Centrul de Studii Europene din cadrul Facultatii de 

Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Mai multe detalii despre departament gasiti aici cse.uaic.ro 

 Un master în Studii Europene oferă noi oportunități în carieră 

În perioada 2017-2019, am urmat programul de master Studii Europene, organizat de Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept a 

Universității A.I.Cuza Iași, convins fiind că acest efort nu va fi zadarnic. Am avut șansa și bucuria de a  participa la un grupaj de cursuri incitante, 

susținut de o elită universitară la nivel național, fiindcă Centrul de Studii Europene Iași colaborează la aceste programe cu alte universități din țară 

și din străinătate. Acest master, construit pe interdisciplinaritatea studiilor Uniunii Europene, dar și a diferitelor aspecte privind istoria, cultura și 

civilizația europeană  mi-a adus satisfacția unei împliniri  profesionale totale. După trei decenii de activitate în mass-media, masterul în Studii 

Europene a fost pentru mine cireașa de pe tort. Am avut satisfacția de a alege ca lucrare de disertație europenizarea mass-mediei românești, fiindcă 

am fost unul dintre jurnaliștii care, fondând și administrând un ziar tipărit timp de două decenii, a trăit toate prefacerile și schimbările survenite în 

drumul țării noastre către Uniunea Europeană.Tinerii absolvenți de studii superioare au azi o șansă extraordinară în a accede în instituțiile noastre 

dar și în cele europene, pregătiți fiind printr-un program de master susținut de Centrul de Studii Europene Iași, și le recomand să nu o rateze. O 

șansă pe care noi, cei care am absolvit o instituție de învățământ superior înainte de 1989, nu am avut-o la vârsta lor.    

                                                                               Vasile Timofciuc-director ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ- 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2019/12/07/inscrieri-de-filme-super-2020/
https://www.facebook.com/HGIMIasi/?__tn__=kCH-R&eid=ARBcgltY4Sx1UO7HKEnwzQ3aLXCJuKSZT1XyoQBWbLwFNu_ZYw1WXEK8QiG4MWzBZaSC6_kSl05Ryye6&hc_ref=ARSEee0IBqVjTiPR2bbnY8-8V2m-UnySvJ_Hcg7mZKbr0oXWHNmol9yQzyf2WlNJzPA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARANi-IClWbA6ijk2Dlq1eH0zY-nkKM3QDAKc65DTRLj_hD4XPmA6gEL5HVjgdepZAenjxMIy8ZrZgc7sKiTp5_LpJmwPFj6EXzil9oi_EgjqmmjOUyy8rRKAgZYF40L_mk7ZdKHVnON2a_qD40O-jLWWgdrfPPZl5EO4iHvRJkTRN5OJwdDtVjfJwDh4220Ioncuc6EZE3Wrsa7jv8AxrzVu1SqnbPmgkVWVLLgjIOE48gEqJ093n89PZhD48Zo5aWbOy6fi5nCbNtyvf2iU1OnAXPYmH_OmD1_rQRs0igaY7OoQTeu0qM7AbAshNuxAKrj1uiUKF0bX28XoUKXm45DXUQ
https://www.facebook.com/HGIMIasi/?__tn__=kCH-R&eid=ARBcgltY4Sx1UO7HKEnwzQ3aLXCJuKSZT1XyoQBWbLwFNu_ZYw1WXEK8QiG4MWzBZaSC6_kSl05Ryye6&hc_ref=ARSEee0IBqVjTiPR2bbnY8-8V2m-UnySvJ_Hcg7mZKbr0oXWHNmol9yQzyf2WlNJzPA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARANi-IClWbA6ijk2Dlq1eH0zY-nkKM3QDAKc65DTRLj_hD4XPmA6gEL5HVjgdepZAenjxMIy8ZrZgc7sKiTp5_LpJmwPFj6EXzil9oi_EgjqmmjOUyy8rRKAgZYF40L_mk7ZdKHVnON2a_qD40O-jLWWgdrfPPZl5EO4iHvRJkTRN5OJwdDtVjfJwDh4220Ioncuc6EZE3Wrsa7jv8AxrzVu1SqnbPmgkVWVLLgjIOE48gEqJ093n89PZhD48Zo5aWbOy6fi5nCbNtyvf2iU1OnAXPYmH_OmD1_rQRs0igaY7OoQTeu0qM7AbAshNuxAKrj1uiUKF0bX28XoUKXm45DXUQ
https://hgim.tuiasi.ro/admitere/licenta/?fbclid=IwAR13SibTiJvzsqG5Sg5Mpa-XwRVmfXLyX5iL2JgHr9N0dgz9EqpMwr00W34
http://cse.uaic.ro/admitere/?fbclid=IwAR2cvQ4P0REDPgFQxLqesZK7MM0gmlf2otFpfsNt1dLp3YnfstlnOHlPW4c
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Au început înscrierile la Academia de Poliție  

”Alexandru Ioan Cuza” 

Începând de vineri, 17 iulie și până pe 27 iulie 2020, persoanele interesate, 

care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la 

concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Cererile de înscriere se pot depune, inclusiv în zilele de sâmbătă și 

duminică. 

Recrutarea candidaților se realizează de structurile de resurse umane cu 

sarcini de recrutare (unități de recrutare), aflate în unitățile din subordinea 

Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei 

Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și de 

structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al 

inspectoratelor generale, potrivit organizării administrativ-teritoriale și 

specialității pentru care optează candidații – poliție, poliție de frontieră, 

jandarmi, pompieri, în raport de oferta educațională și de 

domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate. 

Candidații care optează pentru locurile Poliției de Frontieră și nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile 

de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române unde aceștia locuiesc, potrivit 

domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate. 

În acest an, vor fi scoase la concurs 588 de locuri, dintre care 100 cu taxă, la Facultățile de Poliție, de Poliție de Frontieră, de Jandarmi, de Științe 

Juridice și Administrative și de Pompieri. 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii legale şi criterii specifice, conform Ordinului 

m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului 

m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu 

modificările și completările ulterioare. 

Toate detaliile despre procedura de admitere, numărul de locuri aprobate pe facultăți, formularele și documentele necesare completării dosarului 

de recrutare și alte date de interes sunt postate pe site-urile Ministerului Afacerilor Interne (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-

invatamant-formare-profesionala/), Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, inspectoratelor generale și ale unităților de recrutare. 

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 04 august 2020. Tot până la aceeași dată, se 

va realiza evaluarea psihologică a candidaților la unitatea de recrutare, conform planificării. Avizul psihologic va fi introdus în dosarul de recrutare 

de către compartimentul de specialitate. 

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 28 iulie – 07 august 2020 (data operațiunii bancare), 

potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere. 

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 24 – 29 august 2020, iar proba de evaluare a cunoștințelor între 01 – 

02 septembrie 2020. Ambele probe vor avea loc la centrele zonale de selecție, potrivit arondării unităților de recrutare. 

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința 

candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al celorlalte centre 

zonale de selecție. 

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a 

performanței fizice și echipamentul sportiv necesar. Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție și se afișează pe site, 

în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor. Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa 

admitere@academiadepolitie.ro, în data de 05 septembrie 2020 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în 

perioada 06 – 07 septembrie 2020. 

Urmează examinarea medicală care se va realiza, în perioada 08 – 24 septembrie 2020, potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020, pentru 

candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă. 

Academia de Poliție afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea 

numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare 

a mediilor de admitere. 

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 

până la data de 26 septembrie 2020. Activitățile organizate în vederea recrutării și selecției candidaților vor fi desfășurate cu respectarea tuturor 

măsurilor de prevenire a potențialelor îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în rândul candidaților și a personalului implicat. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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          Un vaccin dezvoltat de Universitatea Oxford determină 

imunizarea față de Covid-19  

Un vaccin împotriva coronavirusului dezvoltat 

de Universitatea din Oxford (Marea Britanie) 

este sigur și produce imunizarea celor cărora 

le-a fost administrat, arată rezultatele unui 

studiu clinic realizat pe 1.077 de pacienți și 

citat de BBC.Studiul clinic a arătat că virusul 

injectabil a dus la apariția de anticorpi și celule 

care luptă împotriva coronavirusului. 

Rezultatele studiului clinic sunt încurajatoare, 

arată BBC, dar pentru validarea lor finală mai 

este nevoie de un studiu pe eșantioane mult mai mari de populație. Guvernul Marii Britanii a comandat deja 100 de milioane 

de doze din vaccinul dezvoltat de cercetătorii Universității din Oxford. Vaccinul, numit ChAdOx1 nCoV-19, este dezvoltat 

cu o viteză fără precedent, la fel ca toate celelalte vaccinuri-candidat. El este dezvoltat pe baza unui virus care provoacă 

răceala comună la cimpanzei și care a fost modificat genetic pentru ”a semăna” cu coronavirusul. Prin urmare, el atrage un 

răspuns al organismului care împiedică și infectarea cu Covid-19, potrivit BBC. (g4media.ro) 

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 

 
 

file:///D:/ZIARE/Începând%20de%20vineri,%2017%20iulie%20și%20până%20pe%2027%20iulie%202020,%20persoanele%20interesate,%20care%20îndeplinesc%20condițiile%20de%20recrutare,%20se%20pot%20înscrie%20pentru%20participarea%20la%20concursul%20de%20admitere%20la%20Academia%20de%20Politie
https://www.bbc.com/news/uk-53469839
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* S.C. BMD GLASS SRL Bucecea, solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”ATELIER 

STICLĂRIE”, situate în localitatealocalitaatea Bucecea,str. Sucevei, nr. 47, 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 lucrătoare de la data apariţiei anunţului. 

*SC ROBERTA DESIGN SRL  anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu pentru 

obiectivul “ATELIER TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU” amplasat în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr.144 (Incubator 

de Afaceri U1 A6 – A5), judetul Botosani.             

 Contestatii 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 apariţia anunţului. 

*Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 50.000 

euro. 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 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 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 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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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   

 

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 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Președintele Klaus Iohannis, după summitul european:                    

”Am obținut pentru România o sumă impresionantă - 80 de 

miliarde de euro” 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 21 iulie a.c., la 

Bruxelles, o declarație de presă la finalul reuniunii Consiliului European. 

”Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un 

acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru 

România. Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte 

complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România 

o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, 

negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare. Vom folosi această 

sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a 

construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice. Este, de 

asemenea, foarte important de știut că o parte semnificativă din acești bani va fi 

folosită pentru relansare, pentru revigorare economică. 

Repet, 79.917.000.000, deci 80 de mii de milioane de euro vom folosi pentru a pune în practică, pe de-o parte, planul pentru bugetul 

multianual 2021-2027, un plan la care lucrăm împreună cu Guvernul deja din ianuarie și în cel mai scurt timp va fi finalizat, pentru 

a fi pregătiți să începem implementarea, iar, pe de altă parte, lucrăm de-o vreme bună deja la planul național de relansare, care va fi 

prezentat Comisiei Europene, pentru a primi fondurile pentru relansarea economică. Iată, deci, că până acum ne-am pregătit bine, 

am obținut un rezultat frumos. Încă o dată, este o zi importantă pentru România, o zi importantă pentru proiectul european, și vom 

merge mai departe, fiindcă acești bani trebuie folosiți pentru reconstrucția României.” 

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. 

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2019/12/07/inscrieri-de-filme-super-2020/
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 ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Alcolemie de peste 1,00 mg/l în aerul expirat 

 La data de 19.07.2020, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe 

Bulevardul Mihai Eminescu, au oprit pentru control un autoturism, condus de un tânăr de 27 de ani din municipiu.  

 Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1, 07 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

 Ulterior, acesta a fost transportat la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea 

stabilirii alcoolemiei. 

 În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, urmând 

ca în funcție de rezultatul cercetărilor să se dispună măsuri.  

 

Accident pe Calea Națională 
 La data de 19.07.2020, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul 

că pe Calea Națională din municipiu a avut loc un accident de circulație.  

 În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 35 de ani, din municipiul Botoșani, în timp ce conducea 

autoturismul pe Calea Națională, a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a acroșat un alt autoturism 

care era parcat pe margina părții carosabile.  

 În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, fără victime omenești.  

 Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

 În continuare se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. 

  

Acțiune a polițiștilor rutieri 

 La data de 19.07.2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat, pe raza de competență, o acțiune pe linia 

verificării legalității transportului rutier de persoane, precum și pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere.  

 Cu ocazia activităților desfășurate au fost controlate 58 de autovehicule, dintre care 34 destinate transportului autorizat 

de persoane și au fost efectuate 18 testări cu aparatul alcooltest. 

 În urma neregulilor constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, dintre care 6 pentru neportul măștii de 

protectie atât de către  conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane, cât și de către călători. 

De asemenea, au fost reținute 7 permise de conducere, dintre care 5 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 2 

pentru efectuarea de depășiri neregulamentare. 

  Valoarea sancțiunilor aplicate a depășit suma de 10.000 de lei.  

 

Voiajori depistați de polițiști 

La data de 16.07.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rural nr. 4 Dorohoi, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 

pe drumul județean D.J. 292 din comuna Corlăteni, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, 

din județul Constanța. În autoturism se mai aflau trei persoane, din aceeași localitate, iar în urma verificărilor efectuate s-a 

stabilit faptul că aceștia nu au eiberate documente de identitate și nu figurează în bazele de date ale Poliției Române. Aceștia 

au declarat că doresc să efectueze comerț cu fier vechi și produse electrocasnice, însă nu dețineau documente de autorizare în 

acest sens. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în cuantum de peste 1.300 de lei pentru comerț ilicit și pentru 

nerespectare prevederilor OUG 195/2002.            

 Pentru a nu cădea victime ale infracțiunilor comide de infractorii voiajori, Poliția recomandă :                    

-sa nu dați curs unor oferte comerciale aparent avantajoase și să nu furnizați date cu privire la vecini sau prieteni; 

-să nu dați curs unor oferte constând în vânzarea diferitelor obiecte de uz casnic direct la domiciliu . Acestea sunt doar pretexte 

folosite de persoane necunoscute pentru a intra în locuința cumpărătorului, iar în moment de neatenție sustrag bunuri din 

imobil. 

-nu lăsați să intre în locuința dumneavoastră persoane necunoscute, ce se recomandă a fi de la diverse firme de publicitate, de 

la societățile de gaz, energie electrică, fără a prezenta documente avizate.În cazul în care aveți suspiciuni apelați la numărul 

unic de urgență 112 sau sesizați cea mai apropiată unitate de poliție ! 

 

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2019/12/07/inscrieri-de-filme-super-2020/
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Toate bisericile ortodoxe autocefale rămân fidele tradiției de 

împărtășire cu o singură linguriță 
Toate bisericile ortodoxe autocefale rămân fidele tradiției de împărtășire cu o singură linguriță, a decis marți Sinodul 

Bisericii Ortodoxe Române, în contextul pandemiei de COVID-19 și al discuțiilor pe această temă. 
 

Sfântul Sinod a luat act în ședința de marți de răspunsurile întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale adresate 

Patriarhului Daniel referitoare la modalitatea de împărtășire a credincioșilor, în contextul pandemiei cu noul coronavirus, scrie 

Basilica. "Toate Bisericile Ortodoxe autocefale rămân fidele tradiției liturgice ortodoxe de împărtășire a credincioșilor dintr-

un singur Potir sfințit și cu o singură linguriță sfințită", este decizia BOR. 

 

Definitivat 2020: Peste 6.700 de candidați sunt așteptați la  

examenul de miercuri, 22 iulie 

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ 

– sesiunea 2020 se va desfășura miercuri, 22 iulie, în 42 centre de examen. 

La această probă au fost admiși 6.776 de candidați, din cei 7.105 înscriși la 

începutul anului la 95 e discipline de examen, potrivit unui comunicat al 

Ministerului Educației. 

Candidații admiși sunt cei care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: 

efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul 

pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor 

obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 

8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective). 

Potrivit MEC, la fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ 

preșcolar în limba română (1.748 de candidați), învățământ primar în limba română (1.059), educație fizică și sport (837), 

limba și literatura engleză (369),limba si literatura română (313) 

Aproape 150.000 de cereri admise în prima etapă de înscriere în 

învățământul primar pentru anul 2020-2021 

Aproape 150.000 de cereri de înscriere a copiilor în învățământul prima au fost înregistrate în prima etapă de 

cuprindere în clasa pregătitoare (8-20 iulie), a anunțat, marți, Ministerul Educației. Mai precis, au fot admise 149.307 

cereri din totalul de 150.503 înregistrate. Din total, 131.599 au vizat copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 

2020, iar 18.904 cereri – copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie. Ministerul precizează 

că în această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele 

depuse, inclusiv prin aplicația informatică, de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali și în baza deciziilor consiliilor 

de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte 

circumscripții școlare. 

Cum sunt împărțite cele 79,9 miliarde de euro pe care România le 
primește de la UE 

 România va primi în total 79,9 miliarde euro prin cele două mari instrumente agreate marți dimineață de Consiliul European 

(Bugetul multianual pe 7 ani, plus Fondul de relansare numit Next Generation EU). Totalul de 79,9 miliarde de euro este defalcat 

astfel:46,3 miliarde euro fonduri nerambursabile din Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021- 2027; 33,5 miliarde euro din 

NextGenerationEU (fondul pentru relansare economică). Din aceștia, granturi nerambursabile vor fi 16,8 miliarde de euro, iar 

împrumuturile rambursabile vor fi de 16,7 miliarde euro 

Mai departe, în ce privește cele 46,3 miliarde euro fonduri nerambursabile din Bugetul multianual, acestea sunt defalcate astfel: 26,8 miliarde de 

euro pentru Politica de Coeziune; 18,7 miliarde euro pentru Politica Agricolă Comună. Din aceștia, Pilonul I (plăți directe) va primi 12,3 miliarde 

de euro, Pilonul II (dezvoltare rurală) va prmi 6,2 miliarde de euro. Pescuitul va primi 160 milioane euro.În plus, Fondul pentru Tranziție Justă 

(special dedicat modernizării industriei poluatoare în vederea aplicării Green Deal) va aduce 760 milioane euro. 
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