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Consumatorii botoșăneni sprijină producătorii locali 

În ziua de 22 iulie, Asociația pentru Protecția Consumatorilor Botoșani structura gazdă a Centrulului Europe Direct 

Botoșani a demarat o acțiune de promovare a producătorilor locali din Botoșani. Acțiunea urmărește, de asemenea, o regulă 

poate mai puțin cunoscută în comercializarea produselor și anume trasabilitatea (cunoașterea drumului de la fermă până la 

punctul de desfacere a produsului respectiv). Astfel, la cererea și cu acordul mai multor producători, locali din Botoșani au fost 

distribuite în mod gratuit stegulețe care au pe o față drapelul României, respectiv stema județului Botoșani iar pe verso sigla 

Asociației pentru Protecția Consumatorilor Botoșani, respectiv a Centrului Europe Direct. 

Pe parcurs au apărut și producători care au declarat că derulează mici proiecte cu finanțare europeană. Aceștia au primit drept 

recunoaștere stegulețe cu drapelul Europei. Acțiunea a fost bine primită atât de producătorii locali cât și de consumatori care 

s-au arătat imediat interesați de marfa expusă. Menționăm că declararea calității de producător local prin expunerea 

stegulețelor se face pe răspunderea micilor comercianți, mizând pe faptul că aspectul și calitatea mărfii vorbesc de la 

sine. 

Acțiunea va continua iar Asociația pentru Protecția Consumatorilor Botoșani are la dispoziție stegulețe și pentru marfă 

provenită din alte țări din Uniunea Europeană cât și din afara Uniunii Europene.  

                O nouă medalie internaţională pentru Tudor Cardaş 

Laurianul Tudor Cardaş a obţinut zilele trecute medalia de bronz la un concurs internaţional 

de matematică de talia olimpiadei internaţionale. Talentatul matematician botoşănean a 

reprezentat România alături de alţi 7 tineri liceeni, după cele două zile de concurs aceştia fiind 

medaliaţi cu toţii.„Cyberspace Mathematical Competition 2020” a alăturat on-line echipele a 

75 de ţări, practic loturile ce ar fi participat la Olimpiada Internaţională de Matematică, dacă 

aceasta nu ar fi fost anulată de pandemie.Tinerii au obţinut punctaje frumoase, în urma cărora 

echipa României s-a clasat pe locul 5, ca punctaj total şi pe locul 7, ca medie a punctajelor 

individuale, fiind întrecută doar de China, Rusia, S.U.A., Korea, Singapore şi Vietnam. 

Concursul s-a desfăşurat între 12 şi 14 iulie şi a fost organizat în premieră de „American 

Mathematics Competitions” (AMC), în parteneriat cu „Art of Problem Solving” (AoPS), 

pentru a-i ţine pe tinerii matematicieni ai lumii în priză, chiar dacă pandemia a oprit 

competiţiile tradiţionale internaţionale.Rezultatele românilor, trei medalii de aur, două de 

argint şi trei medalii de bronz, sunt cu atât mai mult lăudabile cu cât tinerii nu au beneficiat, ca 

în alţi ani, de stagii de pregătire coordonate în loturi şi nici de concursuri şi olimpiade organizate în lunile anterioare. Tinerii 

s-au pregătit singuri şi au demonstrat că România are printre cei mai mari matematicieni din lume.Tudor Darius Cardaş este 

elev al Colegiului Naţional „A.T.Laurian” din Botoşani, trece în clasa a XII-a şi a primit anul trecut distincţia de „Cetăţean 

de onoare al Municipiului Botoşani”, după performanţele reuşite anii trecuţi în competiţii internaţionale cu lotul român de 

matematică.  (foto – cei opt medaliaţi ai României, în a doua zi de concurs)                                   Irina  SIMINICEANU 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1112 cazuri noi de infectare, doar 5 cazuri la Botoșani 

Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 

(COVID – 19). 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 

2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după 

depistare.  În urma testelor efectuate la nivel național, față de 

ultima raportare, au fost înregistrate 1.112 cazuri noi de persoane 

infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri 

care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe 

a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.  

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților 

care erau deja pozitivi, 393 de persoane au fost reconfirmate 

pozitiv.Până astăzi, 2.126 persoane diagnosticate cu infecție cu 

COVID-19 au decedat.  

În intervalul 22.07.2020 (10:00) – 23.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 25 de decese ( 16 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați 

cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Prahova, 

Sibiu, Vaslui, Vrancea și București.Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria de vârstă 

50-59 ani, 8 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la persoane cu vârsta de peste 

80 de ani.Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.  

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.586. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 285 

de pacienți.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.030.692 de teste. Dintre acestea 20.085 au fost efectuate în ultimele 24 de 

ore, 11.978 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.107 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, 

au fost raportate și rezultatele a 1.334 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 23 iulie.  

Pe teritoriul României, 250 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 816 persoane se află 

în izolare instituționalizată.De asemenea, 1.334 de persoane se află în carantină la domiciliu.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 853 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.383 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, 735 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 

100.450 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, 5.262 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-

19 (coronavirus): 1.885 în Italia,  561 în Spania, 117 în Franța, 2.349 în Germania, 157 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 

4 în SUA,  111 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 15 în Grecia, 2 

în Cipru  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, 158 au fost declarați vindecați: 135 în Germania, 11 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. 
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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- 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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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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 …........................................................................................................................................................................     

        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. 

  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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…............................................. Ediția nr. 6494, 24 iulie 2020...............................................................................  

*BORȘOAIE CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în oraș Darabani, str. 

Aerodromului nr.71, jud. Botoșani, anunță publicul interesat  asupra solicităriii de emitere a autorizației de mediu 

pentru obiectivul ”FERMĂ CREȘTERE OVINE”, situat în extravilanul comunei Păltiniș, p.c. 644 sat Horodiștea, 

jud. Botoșani.                                        

Informațiile privind obiectivul pot fi consultate la sediul Agenției pentru  Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai 

Eminescu nr. 44 jud. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.                      

Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru  Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 5 zile de la 

apariția anunțului. 

*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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 ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr arestat preventiv 

La data de 22.07.2020, în urma sesizărilor polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, instanța de 

judecată a dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 29 ani, din 

municipiul Botoșani. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie, constând în aceea că, în luna aprilie 

anul curent ar fi deposedat o femeie de 71 de ani din municipiul Botoșani de poșeta pe care o avea asupra sa, prin întrebuințarea 

de violențe.Tânărul nu a respectat obligațiile impuse de organul judiciar, prin instituirea măsurii preventive de arest la 

domiciliu, părăsind adresa de domiciliu fără permisiunea polițiștilor. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare 

Preventivă al IPJ Botoșani. 

La volanul unei mașini neînmatriculate 

La data de 22.07.2020, polițiștii din cadrul Serviciul Rutier, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit 

pentru control pe raza municipiului Botoșani, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 35 ani, din aceeași localitate. În 

urma verificărilor efectuare, s-a constatat faptul că numărul de înmatriculare provizoriu al autoturismului era expirat din luna 

iunie anul curent.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui 

autovehicul neîmatriculat. 

Bărbat reținut pentru 24 de ore 

La data de 22.07.2020, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 

de ore față de un bărbat de 38 ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat în formă 

continuată. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta ar fi sustras, în perioada februarie-iulie anul curent, 

mai multe obiecte de mobilier din lemn și umbrele pentru terase de la o societate comercială din municipiul Botoșani. 

Prejudiciul cauzat în urma activității infracționale a fost estimat la suma de 40000 lei, o parte din acesta fiind 

recuperat.Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, cercetările fiind continuate 

sub coordonarea procurorului de caz. 

 

Atenție la voiajori ! 

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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La moaştele Sf. Ioan Iacob, în obștea mănăstirii Sfântul Gheorghe 

Hozevitul din pustiul Hozeva 

Sf. Ioan Iacob s-a născut în ținutul Botoșanilor, în satul Crăiniceni- comuna Păltiniș, la 23 

iulie 1913, ca unic fiu al părinților săi Ecaterina și Maxim Iacob, primind din botez numele 

de Ilie. 5 august este ziua în care Sfântul Ioan Iacob Românul sau Hozevitul, de la Neamț, 

canonizat atât de către Biserica Ortodoxa Română cât și de Patriarhia. Rămas de mic orfan 

de ambii părinți (mama sa a murit când avea numai șase luni și la trei ani l-a pierdut și pe 

tatăl său, mort pe front) a fost crescut de bunica sa și de rude. Primii ani de școală i-a făcut 

în satul natal, iar între anii 1926-1932 a urmat gimnaziul "Mihail Kogălniceanu" la Lipcani-

Hotin și liceul "Dimitrie Cantemir" la Cozmeni-Cernăuți, fiind cel mai bun elev din școală. 

În vara anului 1932, rudele voiau să-l dea la facultatea de Teologie din Cernăuți, ca să-l facă 

preot. Dar acesta, simțindu-se chemat de Dumnezeu la o viață mai înaltă, le-a spus: "Nu, 

eu vreau să mă fac călugăr!" După un an, tânărul Ilie, pe când lucra la câmp, se ruga lui 

Dumnezeu să-i descopere calea pe care să o urmeze. Deodată a auzit un glas de sus, 

zicând: "Mănăstirea!" Aceste momente hotărâtoare pentru destinul lui Iluță- cum îi spuneau cei apropiați- au fost povestite de către rudele sale 

care trăiesc și acum în Crăiniceni. Din clipa aceea tânărul Ilie Iacob nu a mai avut odihnă în suflet. În vara anului 1933, cerând binecuvântarea 

duhovnicului său, acesta și-a luat cărțile sfinte, crucea și icoana Maicii Domnului din casa natală și a intrat în obștea Mănăstirii Neamț, unde face 

ascultare, la infirmerie și la biblioteca mănăstirii, fiind primit aici de către starețul Mănăstirii Neamțului, viitorul patriarh al României, Nicodim. 

Anul următor pleacă în armată și își satisface stagiul militar la Dorohoi, în Regimentul 29 Infanterie. După terminarea stagiului militar, se reîntoarce 

la mănăstire. În data de 8 aprilie 1936, în Miercurea Mare. Rusoforul Ilie Iacob este tuns în monahism împreună cu încă 15 frați, primind, potrivit 

pravilei călugărești, un nou nume, cel de Ioan. În noiembrie același an fericitul monah Ioan Iacob pleacă în Ţara Sfântă împreună cu alți doi monahi 

din lavră, Claudie și Damaschin. Dacă confrații săi se vor reîntoarce în țară, Ioan Iacob va rămâne în Țara Sfântă. Timp de doi ani Ioan Iacob se 

va nevoi într-o peşteră din pustiul Qumran, aproape de Marea Moartă. Aici îl cunoaște pe monahul Ioanichie Pârâială, care îi va rămâne ucenic 

credincios până la sfârșitul vieții.  

În luna noiembrie 1952, starețul botoșănean Ioan Iacob s-a retras din ascultarea de egumen, împreună cu ucenicul său Ioanichie, intră în obștea 

mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul din pustiul Hozeva, pe valea pârâului Cherit (Horat), loc în care se află și peștera unde a trăit pentru o 

vreme și Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. Aici, au trăit în vechime mii de călugări, mulți dintre ei martirizați in vremea perșilor. Poate tocmai de 

aceea și cuviosul Ioan Iacob a ales pentru nevoință această mănăstire. Mănăstirea este situata la 7 km de Ierihon. După ce ieși din această localitate, 

urci panta unui deal de piatră albă, traversezi pârâul Horat și dai de un platou de unde încep munții Iudeii. După ce mergi pe jos cam un kilometru 

și jumătate, pe un drumeag de piatră, având în dreapta jos valea adâncă, prăpăstioasă, plină de peșteri a pârâului Horat, locuită până nu demult de 

către sihaștri, în față îți apare maiestoasă, Mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul. 

Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul este săpată într-un perete de stâncă, pe locul unei străvechi așezări monahale de la începutul veacului al 

V-lea, situată la apus de Ierihon, pe valea pârâului Horat - Cherit – din Vechiul Testament, numit azi Hozeva, în preajma căruia a trăit Proorocul 

Ilie, în timpul prigonirii lui către regele Ahab. Mănăstirea greco-ortodoxă a fost întemeiată prin secolul al V-lea de către Ioan din Theba. Acesta a 

plecat din Theba Egiptului și a venit în pustiul Iudeii, în anul 480. Aici, el și-a găsit o peșteră în care s-a instalat ca sihastru. Călugării creștini au 

început a se așeza în pustiul Iudeii încă din secolul al IV-lea. Între secolele V si VI, deșertul Iudeii a devenit un deosebit de puternic focar monahal, 

aici fiind intemeiate mai bine de 70 de mănăstiri și sihăstrii călugărești, care de care mai ascunse si mai greu accesibile. În secolul al VI-lea, 

mănăstirea a ajuns foarte renumită, ea având drept conducător duhovnicesc pe Sfântul Gheorghe din Coziba, născut in Cipru, în jurul anului 550. 

Distrusă de către perșii necredincioși în anul 614, mănăstirea a fost reconstruită în perioada cruciaților. După alungarea acestora din Țara Sfântă, 

mănăstirea a rămas mai mult părăsită. A fost reconstruită în anul 1179, de către împăratul Manuel I Comneanul, ajungând însă apoi din nou în 

paragină. În anul 1878, un călugăr grec, numit Calinic, s-a așezat între vechile ziduri monahale din pustiul Iudeii, restaurând complet mănăstirea, 

lucrările de reparații încheindu-se în anul 1901. Biserica mănăstirii era închinată Maicii Domnului. Astăzi însă, după reconstruiri și renașteri, 

biserica poartă drept hram pe Sfântul Gheorghe Hozevitul și pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț -Hozevitul. Într-un paraclis de lângă biserica 

centrală se găsesc Sfintele Moaște (craniile) ale călugărilor omorâți de către perși, alături de Moaștele întregi ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. 

Tot aici se păstrează și mormântul Sfântului Gheorghe Hozevitul. Potrivit tradiției locului, aici se află peștera în care Sfântul Ilie Tesviteanul a 

petrecut vreme de trei ani și șase luni, mai înainte de a urca pe Muntele Sinai. In peștera Sfântului Ilie se păstrează icoana acestuia, în care sfântul 

este înfățișat ca fiind hrănit în chip minunat de către corbi. In vechime, mai circula pe alocuri și tradiția conform căreia Dreptul Ioachim, tatăl 

Maicii Domnului, s-a ascuns în aceste locuri, postind și rugându-se, vreme de 40 de zile, până ce un înger al Domnului i-a spus că Dreapta Ana, 

soția lui, va rămâne însărcinată și va naște o fată, care va fi Maică a Domnului.        

 Aici, acum nu mai întâlnești vreun monah român. Un părinte grec ne știe însă limba și mai afli câte ceva.La poarta mănăstirii, pe partea 

dreaptă, se odihnește cu o cruce simplă la cap, ultimul monah român care s-a nevoit aici, Ioanichie Pârâială, cel care a fost ucenicul Cuviosului 

Ioan Iacob și care a stat lângă acesta până la finele vieții sale și a contribuit covârșitor la recunoașterea ca Sfânt a Cuviosului. Deasupra peșterii 

Sfântului prooroc Ilie Tesviteanul se află o altă peșteră săpată în peretele stâncii, la care nu se poate ajunge decât cu o scară înaltă. Aici s-a nevoit 

timp de trei decenii schimonahul Gavriil iar acum se nevoiește un alt monah al cărui nume nu este cunoscut. În Biserica legată de pereții de piatră, 

pe partea stângă sunt moaștele Sf. Gheorghe Hozevitul iar în dreapta, în Sfântul altar, moaștele Cuviosului Ioan Iacob – botoșăneanul ajuns Sfânt. 

Ele sunt întregi, așezate intr-un sicriu de chiparos și cristal. Sfântul pare un sihastru uscat de rugăciune, care doarme. În picioare are ghetele sale 

scorojite, purtate în timpul vieții. Pelerini din toate părtile lumii fac coadă la moaștele Sfântului și se roagă pentru ajutor. Înaintea mea, am auzit 

pelerini vorbind în limba franceză, în limba germană dar și în arabă. Când am ieșit din biserică, am întâlnit și un grup de pelerini creștini asiatici. 

Am întrebat pe o tânără, cu puținele cuvinte englezești pe care le știu, de unde vin și mi-a spus că din Japonia. Au aflat că aici sunt moaștele unui 

sfânt pe care îl cheamă Ioan Iacob Românul și care face minuni. I-am spus fetei că eu sunt român din chiar locurile de unde s-a născut Sfântul și 

aceasta a tradus repede informația celorlalți membri ai grupului, care m-au privit neîncrezători. La această mănăstire care îi găzduiește acum 

moaștele, Cuviosul Ioan Iacob nu a stat multă vreme, pentru că în anul 1953 se retrage până la sfârșitul vieții, împreună cu ucenicul său Ioanichie 

Pârâială, într-o peșteră din apropiere, cunoscută sub numele de peștera Sf. Ana.         

 Să ne închipuim ce pelerinaj ar fi la moaștele Sfântului, dacă Patriarhia Română ar reuși aducerea lor în țară, la Mănăstirea 

Neamț!          Vasile TIMOFCIUC 

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2019/12/07/inscrieri-de-filme-super-2020/
http://ro.orthodoxwiki.org/%C5%A2ara_Sf%C3%A2nt%C4%83
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Hozeva&action=edit&redlink=1
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            Instalaţiile electrice improvizate sau defecte, loterie cu pierderi garantate! 

 *Unul din patru incendii este declanșat de 

instalaţiile electrice defecte sau improvizate; 

*19 persoane au decedat şi 39 au fost rănite în 

primele 9 luni ale acestui an în incendii produse 

din aceste cauze; 

O priză cu urme de fum, un întrerupător care face 

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

prelungitor improvizat pe o pardoseală de lemn, 

cumulat cu siguranţe necalibrate sunt doar câteva 

dintre situaţiile ce pot declanşa în orice moment un 

incendiu violent într-o locuinţă.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declanşarea cu un băţ;               

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

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

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

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

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

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

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

prize, întrerupătoare etc.;              

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

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

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

nu e în regulă;               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cetăţenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizării necorespunzătoare a energiei. 

 Astfel, în ultimii ani au fost derulate campaniile: “F.O.C – Flăcările Omoară Copii” (lansată în septembrie 2012), destinată 

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

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

(decembrie 2013). Acestea şi-au propus nu doar să informeze şi să sensibilizeze populaţia, ci şi să schimbe, în timp, 

comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie. De asemenea, în 2015, E.ON România s-a alăturat campaniei 

„Nu tremur la cutremur”, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne şi derulată la nivel naţional prin I.G.S.U.   
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