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Clericii și credincioșii din Bucovina și-au primit noul Arhiepiscop: 

Preasfințitul Părinte Calinic 

Duminică, 26 iulie, în istoria Bisericii de pe meleagurile Bucovinei s-a mai scris 

o pagină. În incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, credincioși, 

alături de oficialități locale și centrale, au participat la Sfânta Liturghie, 

săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și 

Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi, urmată de ceremonia de 

întronizare a Preasfințitului Părinte Calinic ca noul Arhiepiscop al Sucevei și 

Rădăuților. Ierarhul, fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost ales în 

această nouă slujire în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române din data de 21 iulie 2020. 

Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică pe un podium special amenajat în curtea Catedralei Arhiepiscopale de către Înaltpreasfințitul Părinte 

Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al plaiurilor; 

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; 

Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop-ales al Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte 

Antonie, Episcop de Bălți; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-

vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. De asemenea, pentru a încununa acest moment prin împreună-rugăciune, părtași la eveniment au 

fost demnitari de stat, reprezentanți ai autoritătilor locale, civile și militare, personalităţi din lumea academică și culturală, dar și o parte dintre 

diaconii și preoții suceveni, alături de stareţii şi stareţele de la mănăstirile din zonă. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul psaltic 

„Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, coordonat de pr. Dan Magdalena.În c uvântul adresat credincioşilor prezenţi după citirea Sfintei Evanghelii, 

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre esenţa lucrării arhiereşti, subliniind faptul că bucuria oricărui ierarh sunt preoţii şi 

credincioşii din parohii, iar cununa acestuia - vieţuitorii sfintelor mănăstiri. După otpustul Sfintei Liturghii, a urmat întronizarea noului Arhiepiscop 

al Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a dat citire Gramatei mitropolitane de înscăunare a Preasfințitului Părinte 

Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan i-a oferit ierarhului însemnele slujirii 

arhiepiscopale: mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca, după care l-a condus pe noul Arhiepiscop la tronul arhieresc, unde i-a înmânat 

cârja arhipăstorească, rostind formulele liturgice speciale. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a 

binecuvântat poporul drept-credincios cu dicherul, tricherul și crucea de binecuvântare primită din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române. 

Punct de lucru al Instituției Prefectului Botoșani, la Dorohoi 

Având în vedere preocuparea constantă a Guvernului, prin 

reprezentanții săi din teritoriu, de a veni în sprijinul cetățeanului, 

începând de miercuri, 29 iulie, devine funcțional, la Dorohoi, un 

Punct de lucru al Instituției Prefectului Botoșani în incinta fostei 

Bănci Agricole situate vis-a-vis de clădirea Primăriei 

Municipiului Dorohoi, care va deservi inclusiv botoșănenii din 

comunele limitrofe. În cel mai scurt timp, se va aduce la 

cunoștința botoșănenilor un program de audiență și pentru orașele 

Ștefănești, Darabani și Flămânzi. Astfel, la Dorohoi, în fiecare 

miercuri și vineri, în intervalul orar 09.00- 14.00, subprefectul 

județului, dna Laura Cronț va desfășura activitatea de primire în 

audiență a cetățenilor, în condiții speciale, având în vedere 

instituirea stării de alertă pe teritoriul țării. Se va respecta distanța 

socială între vorbitori și a intervalului de timp, respectiv 15 

minute, în incinta locației va fi permis unui număr de maxim două persoane pentru aceeași audiență, persoanele care participă la audiență sunt 

nevoiți să poarte echipament de protecție (mască și mănuși), după fiecare audiență, spațiul va fi dezinfectat. “Pentru a veni în sprijinul cetățenilor 

și ținând cont de multitudinea de solicitări care ajung în atenția primarilor, am decis operaționalizarea Punctului de Lucru de la Dorohoi pentru a 

prelua aceste solicitări, cele mai multe dintre ele nefiind în competența administrației locale”, a declarat prefectul județului, dl Dan Nechifor. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Concurs cu premii  la Biblio – Vacanţa 

În cadrul Proiectului Biblio – Vacanţa,  Biblioteca 

Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani vă invită să 

participați la concursul ”Eu în Europa anului 2020”. 

Centrul Europe Direct Botoșani va oferi în cadrul 

activității premii constând în mape și blocnotesuri, 

pungi pentru cadouri, tricouri, sacoșe, cu insemnele 

Comisiei Europene și ale Uniunii Europene, publicații 

și alte materiale promoționale.  

Premiile vor fi acordate prin intermediul Asociației 

Buzzmedia și a Centrului de voluntariat în ”Botoșani 

orașul meu drag”.  

Printre criterii: tematica abordată (pactul pentru o 

Europă verde – ”Green deal” -  societatea 

informațională, educația la distanță, colectarea DEE, 

protejarea modului nostru de viață european și altele).    

Va conta audiența materialelor pe paginile speciale ale 

concursului  pe pagina Facebook  a Bibliotecii 

Județene „Mihai Eminescu” Botoșani   și pagina de 

Facebook a Centrului Europe Direct Botoșani 

(numărul de vizionări, comentarii, distribuiri). Vor fi 

premiate, ca și la concursurile anterioare, materiale 

create de participanții la cursuri (desene, fotografii, 

picturi, eseuri, videoclipuri, lucrări de artă manuală 

etc.). 

În speranța că vom petrece o vacanță frumoasă îmreună, vă  adresăm invitația  de a participa și de a trimite materialele  pe pe 

adresa de e-mail  biblioteca@bibliotecabotosani.ro   . 

Miercuri vor fi afișate primele rezultate ale examenului de Definitivat 

La Botoșani, din cei 153 de profesori care s-au înscris la 

examenul de definitivat din acest an, 21 au absentat, adică 

13,87%. De menționat faptul că la nivel național, 11% dintre 

profesori au absentat ori s-au retras din examen. 

“Din cei 153 de candidați cu drept de participare la proba 

scrisă a examenului de Definitivat 2020 de la Botoșani, nu au 

fost prezenți 21 de candidați , adică 13,72%. Este pentru prima 

dată când nimeni nu a fost eliminat pentru fraudă. Toți 

candidații au fost termoscanați și nu s-a înregistrat nici un caz 

de candidat cu temperatura peste 37,3 °C. Desigur, s-au luat 

luat toate măsurile de siguranță ale candidaților”, ne-a declarat 

prof. dr. Ada Macovei, inspector general adjunct al 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

Miercuri, 29 iulie a.c. vor fi afișate primele rezultate atât la 

centrul de examen cât și pe site-ul definitivat.edu.ro. Conform 

procedurii, contestațiile se vor depune la centrul de examen, miercuri 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și joi,  30 iulie, până 

la ora 12:00.  În data de 4 august 2020, rezultatele finale vor fi afișate la centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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 PUNCTE DE VEDERE de MARIA BACIU  

FĂRĂ PATRI(H)OŢI  ÎN FUNCŢII PUBLICE   

Să ne gândim că furatul, căpătuiala, parvenirea, manipularea etc., la români, vin 

din negurile istoriei... 

De pildă, panerul este un coș încăpător, folosit și pe timpul coanei Chirița, cu care 

cel care voia să ajungă „din opincar, mare spătar”  se prezenta la „ocârmuire”, să 

depună „peșcheșul”. 

De-a lungul timpului, acest obiect a fost înlocuit cu multe altele, mai variate și mai 

specializate, ca să corespundă momentului și cerințelor. 

În zilele noastre, pentru o „săltare în funcție”, pentru un post călduț și bănos, de 

unde urmează numai să primești, fără să dai Statului nimic, te prezinți la boss cu 

un card, cât se poate de burdușit, sau cu un autoturism „ultimul răcnet”, sau, de ce 

nu?, cu actele de proprietate ale unei vile, pe care ai obținut-o, la rândul tău, pe căi 

neortodoxe, sigur fiind că postul obținut îți va oferi mult mai mult. 

Nu-i așa?  Frumoasă „teșcherea”! N-ar strica nici un „capăt de moșie” sau „de 

țară”! Să simtă și Șefu’ că s-a căpătat cu ceva!... 

Cu cât vrei mai sus, cu atât peșcheșul e mai greu de dus... 

Trăim momentul reînvierii „gentilomilor de mahala”, semianalfabeți, care țintesc funcții publice, de pe urma cărora să se poată îmbogăți ușor, 

rapid și fără muncă. Ei sunt „slujnicarii politicii”, mari patri(h)oți care ne apără țara, dar care ar fi gata oricând să o dea „de sufletul dracului”. Puși 

pe căpătuială, vicleni, perfizi, ajung niște parveniți bogați care au „ambâțul” să fie „stăpâni și pe țară, și pe noi”. Lipsa inteligenței și incultura nu-

i supără, iar slugărnicia le conferă legitimitate. Încasează, cu ușurință, câte două salarii „babane”, câte două pensii, pentru care n-au cotizat, 

nerușinat de mari, dar, pentru ei, nu are nici o importanță, de exemplu, dacă scriu pronumele îmi, cu cratimă (î-mi), fiind convinși că și linioara 

aceea e un drum pe care ar putea ei urca! Limba română le rămâne străină, dar nici nu-și pun mintea lor puțină cu ea! 

Nocivi, manipulatori, corupți, nu iau în seamă nici poporul, nici țara, căci nu au cum să treacă peste ignoranța crasă care îi caracterizează. 

Printre patri(h)oții politici de pe scena țării, se numără și o seamă de „duduci”, „Venere” viclene, care încearcă „să sparie” proștii cu ambiția și 

perfidia lor. Știu să fie lingușitoare, când trebuie, și războinice, la nevoie. Vor să apară cu „spirit subțiat”, dar își dau repede „în petic”, arătându-

și vocația de mahalagioaice. Nici covid-ul nu le sperie, căci nu cred în ceea ce nu e palpabil! 

Acești patri(h)oți, ocupați numai cu trădări, vânzări și acumulări, nu vor putea face niciodată efortul de a trece de la starea de birjari (cu care au 

intrat în politică), la cea de politicieni adevărați, care să-și slujească țara! 

„La bulivar, birjar!”.  Îndată ajungem.... 

Cum gestionăm bugetul european ce ne revine pentru 2021-2027 
Uniunea Europeană a alocat României 79,9 miliarde de euro din bugetul pentru 2021-2027. Dintre aceștia, peste 46 miliarde de euro sunt bani 

din bugetul tradițional al UE. Dacă reușește să-i încaseze, România nu trebuie să îi mai dea înapoi. Sunt fonduri nerambursabile. 

 
România mai primește 33,5 miliarde de euro din pachetul de redresare economică a UE, ca urmare a crizei Covid-19. Circa jumătate sunt 

nerambursabili, iar cealaltă parte vor putea fi contractați sub formă de împrumuturi garantate de Comisia Europeană.    

 Suma este, fără îndoială, cea mai mare pe care o are la dispoziție România de la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007.Dar, în egală 

măsură, acești bani nu sunt un cadou. UE ni-i oferă, dar asta nu înseamnă că Bucureștiul se va duce cu camioanele la Bruxelles să încarce banii și 

să-i aducă în țară. 

Fondurile europene vor ajunge în România doar pe bază de programe şi de proiecte, iar experiența ultimilor ani ne determină să avem un optimism 

moderat în ceea ce privește capacitatea administrației centrale, mai ales, românești de a consuma cât mai mult din acestea. 

În primul exercițiu financiar de la aderarea la UE, România nu a reușit să absoarbă cei 19,6 miliarde de euro pe care i-a avut alocați. Am pierdut 

atunci 1,6 miliarde. În al doilea exercițiu financiar, sub guvernarea PSD, a fost și mai rău. Pentru infrastructură au atras doar 1,7 miliarde de euro 

din 10,8 cât reveneau României. Acest dezastru nu mai trebuie să se repete. Dar avem nevoie de oameni competenți în administrația centrală și 

locală, care să conceapă programe şi proiecte fezabile, care să poată scrie caiete de sarcini corecte și să urmărească implementarea eficientă a 

lucrărilor.România a ajuns într-o situație paradoxală. Blocajele nu mai vin doar din cauza corupției, ci și din incompetența care s-a răspândit ca un 

cancer în toate instituțiile statului, în egală proporție cu o birocrație locală tot mai excesivă. 

Banii sunt buni, dar trebuie să fie şi bine gestionați. Se impune o schimbare radicală de mentalitate, dar ea nu se realizează uşor și asta ne face să 

fim moderat optimişti.E o șansă istorică! Dar, la cum ar trebui să fie oamenii şi infrastructura ţării, va fi greu! 

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA, deputat PNL de Iași 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1151 cazuri noi de infectare, doar 4 cazuri la Botoșani 

 Până astăzi, 28 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 47.053 

cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 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 1.151 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – 

CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut 

anterior un test pozitiv.  

Până astăzi, 2239 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au 

decedat. 

În intervalul 27.07.2020 (10:00) – 28.07.2020 (10:00) au fost 

înregistrate 33 de decese (13 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, 

Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Vrancea și București. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 la categoria de vârstă 50-59 

ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 3 decese la categoria de peste 80 de ani. 

31 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.960. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 357 de pacienți. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.131.699 de teste. Dintre acestea 21.135 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.127 

în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.008 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și 

rezultatele a 30 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 28 iulie. 

Pe teritoriul României, 2.254 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.063 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 13.890 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 

persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 981 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.402 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, 1.043 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 138.431 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 10 infracțiuni 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. 

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, 5.479 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.891 în Italia,  561 în Spania, 124 în Franța, 2.551 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, 16 în Grecia, 2 în Cipru  și 

câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Suedia și 

Republica Congo. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 123 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, unul în 

Brazilia și unul în Republica Congo, au decedat. 

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 165 au fost declarați vindecați: 135 în Germania, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 

2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia. 

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele 

de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate. 

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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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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*S.C. CONREC S.A. Botoșani, solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”STAȚIE MOBILĂ DE 

PREPARAT BETOANE  TIP STETTER M 2,5 C ( 112 m3/h)” situat în str. George Enescu nr.23, jud. Botoșani. 

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

Botoşani, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariția anunțului. 

*S.C. AGROMER SRL solicită revizuirea autorizației de mediu pentru obiectivul ”FERMĂ MIXTĂ”, situat 

în localitatea Popoaia, comuna Ripiceni. Contestațiile se pot depune la sediul Agenției pentru  Protecţia Mediului 

Botoşani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44 jud. Botoşani. 

*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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            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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