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Acțiuni ale polițiștilor botoșăneni vederea prevenirii și combaterii 

răspândirii virusului SARS-CoV-2 

Polițiștii continuă să acționeze în sistem integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale 

cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru verificarea respectării legislației 

emise în contextul stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru informarea cetățenilor cu privire la noile reglementări în 

vigoare. Astfel, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.4 Dorohoi, împreună cu 

reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de 

Muncă, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterianare și Siguranța 

Alimentelor, precum și ai Oficiului pentru Protecția Consumatorului, au acționat pe raza 

comunelor Leorda și Broscăuți, ocazie cu care au efectuat verificări la 5 unități economice, 

fiind oprite pentru control 20 de autovehicule. Cu prilejul activităților, 18 persoane au fost 

informate cu privire la noile reglementări, fiind aplicate 4 sancțiuni contravenționale, în 

valoare de 870 lei.De asemenea, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au acționat pe raza 

județului Botoșani, ocazie cu care au oprit pentru control 44 de autovehicule, fiind 

legitimate 62 persoane. În urma abaterilor constatate, au fost reținute 2 permise de conducere și s-au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, 

pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2002, în valoare de aproximativ 18000 lei.Și în municipiul Dorohoi polițiștii au acționat în data de 

04.08.2020, cu sprijinul poliștilor locali, ocazie cu care au fost verificate 4 unități economice, au fost oprite pentru control 5 autovehicule, fiind 

legitimate în total 26 de persoane. În urma abaterilor constatate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor 

O.U.G. 195/2002, în valoare de 1350 lei, fiind reținute 2 certificate de înmatriculare. 

România va primi de la Comisia Europeană peste 25.000 de 

flacoane de Remdesivir, pentru tratarea pacienților COVID 

România va primi de la Comisia Europeană, în 3 tranșe, 25.157 de flacoane de 

Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, în 

cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeană cu compania 

farmaceutică producătoare, anunță Ministerul Sănătății. Antiviralul 

Remdesivir este primul medicament împotriva COVID-19 recomandat pentru 

autorizare în Uniunea Europeană. Medicamentul a ajuns deocamdată în 

câteva spitale din România, în cadrul unui studiu clinic, producătorul punând 

la dispoziție 600 de flacoane.  

Pe data de 7 august, țării noastre îi vor fi repartizate 6.026 de flacoane de 

Remdesivir. Cantitatea ajunge pentru asigurarea tratamentului unui număr de 

peste 1.200 pacienti eligibili (5 flacoane/pacient). Repartiția realizată de 

reprezentanții Comisiei Europene ține cont de numărul cazurilor la 14 zile și, 

în acest context, România a primit a doua cea mai mare cantitate dupa Spania, 

precizează Ministerul Sănătății. Conform calendarului transmis de către Bruxelles, pe data de 11 septembrie vor fi primite alte 10.336 

de flacoane pentru aproximativ 2.067 de pacienți eligibili, iar pe data de 9 octombrie, 8.795 de flacoane, care vor ajunge pentru 

asigurarea tratamentului a încă aproximativ 1.759 de pacienți eligibili. Ultimele două tranșe vor fi evaluate în funcție de evoluția 

epidemiologică la 14 zile. Livrarea cantităților se va face în depozitele Companiei Unifarm SA, de unde vor fi distribuite către unitățile 

sanitare desemnate în cadrul Ordinului ministrului Sănătății nr. 555/2020, în functie de numărul de cazuri medii și severe eligibile. Pe 

28 iulie, Veklury (Remdesivir) a fost primul medicament autorizat la nivelul Uniunii Europene pentru tratamentul COVID-19. Începând 

cu prima parte a lunii august vor fi puse la dispoziția statelor membre și a Regatului Unit loturi de Veklury (Remdesivir), cu coordonarea 

și cu sprijinul Comisiei Europene, pentru a răspunde nevoilor imediate. Comisia Europeană va finanța contractul, în valoare totală de 

63 de milioane de euro. Astfel, va fi asigurat tratamentul a aproximativ 30.000 de pacienți din spațiul european care prezintă simptome 

severe de COVID-19. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1345 cazuri noi de infectare, doar 4 cazuri la Botoșani 

 Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane 

infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

 28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 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 1.345 

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, 2.566 persoane diagnosticate cu infecție cu 

COVID-19 au decedat. 

În intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 45 de decese (28 

bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din 

Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, 

Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui și Municipiul București. 

Dintre acestea, 2 decese s-au înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 

60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani. 

 44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.961. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 458 de pacienți. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.319.369 de teste. Dintre acestea 24.147 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.887 

în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.260 la cerere. 

Pe teritoriul României, 5.607 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.078 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 19.362 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 178 de 

persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 990 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 729 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 966 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 202.555 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 3 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, 5.612 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.891 în Italia,  570 în Spania, 124 în Franța, 2.672 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, 18 în Grecia, 2 în Cipru  și câte unul  în 

Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Suedia, Republica Congo 

și Qatar. 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, 189 au fost declarați vindecați: 159 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. 

Până la data de 5 august 2020, au fost raportate 1 768 393 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai 

multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.         

                                                                                         Grupul de Comunicare Strategică 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Armă identificată în urma perchezițiilor 

Având în vedere cercetările care se efectuează privind infracțiunile 

de omor calificat și tentativă la omor, la data de 05.08.2020, polițiștii din 

cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru 

Acțiuni Speciale și a specialiștilor criminaliști, au pus în executare patru 

mandate de percheziție domicilară, la locuințele a patru bărbați, în prezent, 

aflați în stare de arest preventiv. Cu ocazia perchezițiilor, la locațiile vizate, 

de pe raza comunei Corlăteni, au fost identificate și ridicate în vederea 

continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă, respectiv topoare, bâte și alte bunuri susceptibile a proveni 

din activități infracționale. De asemenea, de la locuința uneia dintre persoanele implicate,  a fost identificat și ridicat un pistol, 

neletal, calibru 9 mm, dintre cele supuse autorizării, împreună cu trei cutii de muniție, deținute fără documente legale. În 

continuare se efectuează cercetări atât pentru infracțiunile menționate mai sus, precum și pentru infracțiunea de nerespectarea 

regimului armelor și munițiilor, urmând ca în funcție de rezultatele acestora să se dispună măsuri legale.  

 

Femeia condamnată pentru pruncucidere a fost încătușată 
 La data de 05.08.2020, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Știubieni, au pus în aplicare un mandat de executare a 

pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Botoșani, pe numele unei femei de 21 de ani, din comuna Știubieni.  

 Aceasta a fost condamnată la 6 ani și 8 luni  de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de violență în 

familie sub forma omorului, constând în aceea că la data de 08/09.08.2019, a născut fără asistență medicală, un copil de sex 

feminin, viu, pe care imediat după naștere l-a lovit de mai multe ori cu un obiect contondent și apoi l-a aruncat în fosa din 

curtea locuinței. Tânăra a fost depistată la locuința sa, fiind reținută și ulterior escortată către Penitenciarul Botoșani, în 

vederea încarcerării.  

     Țigarete confiscate după două percheziții 
La data de 05.08.2020, în vederea continuării cercetărilor care se efectuează într-un dosar penal instrumentat de către 

polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, privind infracțiunea de ”colectarea, deținerea, 

producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate 

sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, sau sunt destinate săvârșirii acesteia”, au fost puse în executare 

două mandate de percheziție domicilară, la două locații de pe raza județului Botoșani.  

Cu ocazia perchezițiilor, la locațiile vizate a fost identificată și ridicată în vederea continuării cercetărilor și a confiscării 

speciale, cantitatea de 772 de pachete de țigarete, marca Ashima, de proveniență duty-free, pentru care nu deținea documente 

legale. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii menționate mai sus, urmând ca în funcție de rezultate să 

se dispună măsuri procedurale.       

La data de 05.08.2020, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în urma valorificării 

unor informații, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de contrabandă,  au depistat în flagrant 

delict, în zona Pieței Centrale, din municipiul Botoșani, un bărbat de 53 de ani, din municipiu, în timp ce deținea și transporta 

cu autoturismul, cantitatea de 350 de pachete de țigarete, de diferite mărci, de proveniență Belarus și duty-free, pentru care 

nu deținea documente legale de proveniență și despre care cunoștea că provin din activități de contrabandă.  

În continuare se efectuează cercetări pentru probarea întregii activități infracționale, iar cantitatea de țigarete a fost 

indisponibilizată și ridicată în vederea confiscării speciale.  

Confiscare material lemnos 
 La data de 05.08.2020, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Săveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe 

raza  orașului Săveni, au oprit pentru control o autoutilitară, condusă de un tânăr de 24 de ani, care nu purta centură de 

siguranță. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta transporta cantitatea de 2 metri cubi de material lemnos, 

pentru care nu deținea documente legale de proveniență.Mai mult de atât, autovehiculul  nu avea toate elementele de caroserie, 

respectiv lipsea oblonul din spate.Conducătorul auto, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, iar cantitatea de 

material lemnos a fost supusă confiscării. De asemenea, a fost sancționat și pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 

195/2002, cu amendă în cuantum de  290 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus reținerea certificatului de 

înmatriculare.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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*SC BOLD IMPEX SRL Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: 

”Construire locuinte colective  S+P+6E (7E) cu spatii comerciale la parter, amenajări exterioare, împrejmuire teren, 

branșamente utilități, organizare de șantier”, amplasament situat în mun. Botoșani, str. Teatrului nr. 6, jud. Botoșani. 

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între 

orele 10-14 şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.     

 Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. 

Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la 

publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

*II. SARARIU SORIN solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”MOARĂ PORUMB”, situat în sat Horlăceni, 

comuna Șendriceni, județul Botoșani.             

 Contestații se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani,  din b-dul Mihai Eminescu, nr 44, în termen de 5 zile lucrătoare, 

de la data apariției 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 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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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 

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 

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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A VIII-a ediție a Salonului Internațional de Artă Naivă 

„Gheorghe Sturza” 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, având drept parteneri 

Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani și Uniunea Creatorilor de Artă-

Filiala Iași, organizează în perioada 8 - 31 august 2020 cea de a VIII-a ediție 

a Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”, închinată 

memoriei Margaretei Mihalache, expert al Ministerului Culturii din 2012 și 

consultant artistic al C.J.C.P.C.T., care a reînviat expozițiile de artă naivă la 

Botoșani, începând din 2 noiembrie 2009. 

Vernisajul expoziției de Artă Naivă se va bucura de prezența criticului de 

artă Felicia Acsinte și va avea loc sâmbătă, 8 august 2020, ora 1200, în sediul 

Direcției Județene pentru Cultură, str. Unirii, nr.10, în „Casa Văsescu”, 

aflată pe Pietonalul Unirii. 

Prezentarea expoziției va fi continuată cu lansarea volumului trilogie 

(„Misterul lupului alb”, „Drumul spre lumină”, „Diluviul durerii”), avându-

l ca autor pe recunoscutul artist naiv ieșean, Calistrat Robu, care și expune 

pictură naivă. 

Pe simeze vor fi văzute lucrări de artă naivă a unui număr de 44 artiști din 

România și din Israel, S.U.A., Franța, Italia, Cehia, Slovacia, Lituania, Finlanda. 

Expoziția va fi deschisă publicului până pe data de 31 august 2020. 

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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Academia Română-Punct de vedere privind educația on-line 

Academia Română consideră că educația reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de activitate ale unei societăți și are 

implicații profunde și de durată în toate celelalte sectoare socio-economice. Academia Română susține că educația se face în cadru 

social, prin interacțiunea directă dintre elevi, studenți, cadre didactice, părinți și oricare alte persoane și entități aflate în contextul 

conectării sociale. Academia Românăremarcă utilitatea și eficiența desfășurării unor activități didactice în spațiul virtual, dar 

apreciază că educația on-line este o formă complementară educației directe, în sala de clasă. Academia Română lansează în acest 

sens un punct de vedere, intitulat „Educația on-line - suport pentru performanță”, în care, pe baza provocărilor din societatea 

contemporană și ținând cont de contextul revoluției digitale, consideră absolut necesară regândirea sistemului național de educație. 

Educația on-line –suport pentru performanță 

Academia Română dorește să atragă atenția asupra câtorva elemente importante referitoare la actuala situație a învățământului 

românesc, pornind de la experiența utilizării extinse a învățământului la distanță, mediat de tehnologie, ca soluție de avarie în 

contextul recentei pandemii. Este deja o evidență pentru toată lumea că trăim în plină revoluțiedigitală, fenomen ce are în centru 

tehnologiile informației și comunicațiilor (T.I.C.), inteligența artificială și robotica colaborativă, care nu poate fi ignorat, întrucât 

are un profund impact asupra evoluției societății și economiei, asupra indivizilor și a relațiilor de orice natură stabilite la scară 

globală. Prin urmare, adaptarea rapidă la evoluția acestor tehnologii este o necesitate a învățământului românesc, care, însă, presupune regândirea atentă a 

întregului sistem de educațiece urmează să integreze, cu justă măsură, educația on-line și educația directă, în școală.Luând în considerare procesul educativ-

formativ într-un cadru instituționalizat, evidențiem mai multe niveluri, principial diferite din mai multe puncte de vedere, începând cu nevoile psiho-sociale și 

capacitățile fiziologice și cognitive ale elevilor/studenților: nivel preșcolar, ciclul primar, gimnazial, liceal și universitar. 

Școala, prin cele două obiectiveprincipale-educația (formarea de personalități, caractere, ființe sociale și cetățeni educați) și instruirea (transmiterea de cunoștințe 

și informații, formarea de deprinderi, competențe și abilități) - joacă un rol fundamental în evoluția societății, în integrarea globală la nivel competitiv. Este de 

menționat că, pentru nivelurile inițiale (preșcolar, primar și gimnazial), educația este obiectivul crucial. Transmiterea de cunoștințe crește în importanță nivel 

cu nivel, cele două obiective devenind la fel de importante în timpul ciclului liceal.Educația reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare de activitate ale 

unui stat, ale unei societăți, cu implicații adânci și de lungă durată în toate celelalte sectoare socio-economice. Experimentele grăbite și nereușite, improvizațiile, 

instabilitatea, incoerența și lipsa de viziune pot compromite sistemul de educație, cu repercusiuni grave pe termen mediu și lung asupra evoluției societății. 

Credibilitatea,transparența, flexibilitatea și stabilitatea sistemului de educație reprezintă atribute esențiale pentru atingerea performanței compatibile cu evoluția 

științei și tehnologiei.O analiză atentă a impactului tehnologiilor informației și comunicațiilor asupra sistemului de educație, ce includeo pregătire profesională 

competitivă la nivel global, ne conduce la următoarele concluzii: 

- Tehnologia informației și comunicațiilor, inteligența artificială și robotica colaborativă reprezintă un suport remarcabilîn procesul de educație și instruire, dar 

utilizarea acestora trebuie făcută cu precauție și responsabilitate. 

- Pentru ciclurile preșcolar și primar (3-11 ani) școala on-line este departe de a fi o opțiune; din contră, aceasta poate avea efecte dăunătoare pentru elevi, în 

sensul periclitării bunei lor dezvoltări psiho-sociale și intelectuale. Educația se face în interacțiune directă cu un educator, relația dintre elev și învățător/profesor 

fiind mai mult decât comunicare de sunete și imagini. Învățătorul/profesorul este model, ocrotitor, suport moral etc. și trebuie perceput în chip nemijlocit de 

elevi. 

- Educarea prin socializarea directă continuă să fie foarte importantă, chiar dacă din liceu începe cultivarea competențelor, a talentelor și se fac primii pași spre 

viitoarea profesie. Însă extinderea utilizării tehnicilor digitale în procesul formativ-educativtrebuie să se realizeze cu precauție. 

- Folosireatehnologiilor digitale în procesul de educație presupune o schimbare de paradigmă pentru dascăli, o modificare a modului de organizare și prezentare 

a lecțiilor, însoțite de eforturi suplimentare și de o infrastructură performantă, eficientă. 

Generalizarea învățământului on-line poate compromite întregul sistem de educație atât prin consecințe directe asupra calității, cât și prin cerințele legate de 

asigurarea echitabilă a accesului tuturor elevilor/ profesorilor la infrastructura performantă (platforme, comunicare, tablete, calculatoare etc.), care, în acest 

moment, este, din păcate, deficitară. 

- Utilizarea eficientă a platformelor de instruire on-line înseamnă pregătirea corespunzătoare a utilizatorilor (educatori și elevi/studenți) și modificarea rolului 

profesoruluicare, în acest context, devine un antrenor (instructor). Așa cum am precizat și în „Manifestul pentru adaptarea la era digitală“,lansat de Academia 

Română în data 16 octombrie 2019, pledăm pentru elaborarea unui program coerent, la nivel național, care să țină cont dereceptivitatea deosebită a tinerilor faţă 

de noiletehnologii.Ca o concluzie asupra acestor observații, remarcăm utilitatea indubitabilă și eficiența instrumentelor pentru organizarea și desfășurarea unor 

activități on-line, cu o precizare importantă: utilizarea lor este complementară, fără a exclude educația în clasă, cu profesorul care transmite elevilor mult mai 

mult decât cunoștințe și informații, care este un model comportamental și care incumbă un mod de gândire, acțiunigreu de realizat prin internet. 

Domeniile tehnice, medicina, arhitectura pot beneficia de tehnologiile digitale, dar nu poate fi înlocuit procesul formativ asigurat în laboratoare și platforme 

experimentale,la care elevii și/sau studenții trebuie să aibă acces nemijlocit.Preluarea unor modele cu rezultate notabile în alte țări, fără a ține seama de 

particularitățile sistemului național de educație, de trăsăturile psiho-sociale ale poporului nostru, organizarea de experimente fără un studiu de impact și lansarea 

unor programe formative fără coerență pot compromite generații întregi de tineri. Aceștia,supuși unor experimente improvizate, născute prin incompetență și 

lipsă de responsabilitate, devin inadaptați social. Școala trebuie să genereze oameni și nu „să producă oameni ai muncii”. Așezarea înprim plan a ideii că școala 

este obligată „să producă absolvenți adaptați exclusiv nevoilor economiei”, ca și cum ar fi o linie de producție, este greșită. Despre care nevoi este vorba, despre 

cele de azi, de mâine sau de poimâine? Este adevărat că absolvenții de învățământ superior trebuie să se specializeze în vederea onorării unui loc de muncă, dar 

profesiile se schimbă tot mai rapid. Școala are menirea să-i învețe pe studenți cum să învețe, cum să se adapteze schimbărilor rapide, cum să facă față acestor 

provocări prin profilări și reprofilări succesive. 

Dinamica schimbărilor tot mai numeroase și mai profunde din societate nu se poate reflecta mecanic în dinamica materiilor/disciplinelor școlare. Aceste 

discipline verificate de istorie-științe fundamentale, științe ale naturii, limbi materne și străine, științe sociale și umaniste-trebuie să rămână ca atare, pentru că 

ele au capacitatea de a antrena mintea, a dezvolta un sistem de gândire propriu, critic și analitic deopotrivă, și au produs roade bune de-a lungul secolelor și 

mileniilor. Ceea ce trebuie să se modifice și adapteze mereu sunt conținuturile. Inventarea de noi materii (educație managerială, financiară, sanitară, de mediu 

etc.) este complet neindicată și contraproductivă pentru scopurile școlii. Adaptarea la nou se poate realiza perfect - și s-a realizat, parțial, de-a lungul vremii - 

prin materiile existente, prin orele de dirigenție și printr-o serie de metode alternative, aflate la îndemâna educatorilor. Nivelul de educație al unei națiuni dă 

măsura gradului de compatibilitate a acesteia cu valorile universale ale umanității. De aceea, se impune mai mult ca oricând o regândire a întregului sistem 

național de educație, în noul context al revoluției digitale și al provocărilor din societatea contemporană. Dar educația on-line nu poate să constituie un scop în 

sine pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a completa și de a suplini - în cazuri speciale, atunci când este absolut necesar - ceea ce 

educația directă, în săli de clasă, laboratoare, amfiteatre etc., nu poate realiza.                           

 Biroul Prezidiului Academiei Române 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Președintele Klaus Iohannis: ” Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar” 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 5 august a.c., la Palatul Cotroceni, o conferință de presă. 

Vă prezentăm în continuare transcrierea conferinței de presă: 

Am avut o întâlnire foarte importantă cu premierul şi mai mulți 

miniştri şi secretari de stat. Tema discuției a fost începerea anului 

școlar - situația învățământului din România şi măsuri specifice în 

vremuri de pandemie. Am tras câteva concluzii, s-au luat câteva 

decizii, şi o să vă comunic datele cele mai importante pe care le avem 

acum şi deciziile care au fost luate astăzi, urmând ca în săptămânile 

care urmează să fie detaliate toate acestea şi aduse la cunoştinţa 

publicului. Primul lucru important pentru elevi, pentru părinți, pentru 

societate în general: pe 14 septembrie începe noul an școlar 

preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor asta înseamnă că vor merge 

efectiv, fizic, la școală. Pentru a ține cont de impactul pandemiei în 

fiecare școală, în fiecare localitate, au fost elaborate 3 scenarii, în 

funcție de numărul de bolnavi din localitate. Aceste criterii sunt 

general valabile nu doar pentru școli, dar ele vor fi folosite şi pentru a 

evalua impactul pandemiei asupra școlilor. 

Aceste trei scenarii sunt scenariul „verde”, care înseamnă că în localitatea respectivă e mai puțin de o persoană în medie în ultimele 14 zile detectată 

cu COVID-19; scenariul doi, care înseamnă scenariul „galben”, între unu şi trei persoane detectate în medie zilnică în ultimele 14 zile, şi scenariul 

trei, „roșu” când în media ultimelor zile au apărut mai mult de trei bolnavi noi în localitatea respectivă. 

Aceste scenarii se folosesc pentru a descrie ce se întâmplă în școală. Foarte important şi vă rog să rețineți această chestiune: felul în care va 

funcţiona fiecare unitate școlară va fi decis local, deci, decizia se descentralizează la nivel de județ. În funcție de situația concretă, locală, se va 

decide dacă unitatea școlară va funcţiona după scenariul unu – „verde”, cu risc mic, sau deloc; după scenariul doi – „galben”, cu risc mediu; sau 

după scenariul trei - numit „roșu”, care înseamnă că școala se închide de tot. În consecință, pentru fiecare școală în parte, Comandamentul Județean 

pentru Situații de Urgenţă va lua decizia dacă se merge pe scenariul verde, asta însemnând toți elevii merg fizic la școală, se țin cursuri normale - 

sau, dacă se merge pe scenariul trei – „roșu”, când nimeni nu merge la școală şi totul se desfășoară online; sau scenariul „galben”, scenariul doi, 

de risc mediu, care înseamnă că o parte din activități se ține în școală şi o parte se ţine în online. 

Deci, încă o dată: decizia se descentralizează, se ține cont de situația concretă din localitate, chiar şi din școală şi, în funcție de asta, vom avea o 

decizie corectă pentru fiecare unitate școlară în parte. Încă o dată: scenariul „verde” înseamnă un număr foarte mic sau deloc de bolnavi în 

localitatea respectivă. La extrema cealaltă, scenariul „roșu”, mai mult de 3 persoane pe zi, în medie, în ultimele zile, înseamnă scenariu de avarie, 

când nu se face școală fizic, ci se învață online, și scenariul „galben” care este între ele. 

Scenariul „galben” înseamnă practic că grădinițele și primarul merg la școală, clasele VIII și XII, care se pregătesc pentru examen merg la școală, 

iar restul claselor, în funcție de decizia școlii, o parte vin la școală și o parte nu, ca să facă loc pentru distanțare suficientă pentru cei care vor merge 

în fiecare zi la școală. 

Important de știut, învățământul online este acceptat ca și învățământ normal, adică se predă materie și lucrurile merg mai departe atunci când nu 

se pot ține cursuri fizice, deci învățământul online este acceptat ca formă de învățământ. 

Evident că pentru vremuri de pandemie este nevoie de norme sanitare speciale. Ministerul Sănătății lucrează la aceste norme. Vor fi puse la 

dispoziția publicului. Ele implică norma de distanțare, norme de igienă, norma de dezinfecție și multe alte lucruri, care vor fi făcute publice în 

zilele următoare. 

Vă rog să rețineți aspectele cele mai importante. Anul școlar începe astfel: preuniversitar pe 14 septembrie, majoritatea copiilor vor merge efectiv 

la școală, punem accent pe învățământ de calitate, pe siguranța și sănătatea elevilor și învățământul online vine să completeze învățământul acolo 

unde nu se pot ține cursuri fizic. Decizia, dacă elevii merg la școală sau învață online, se ia pentru fiecare școală în parte la nivel de județ, sigur la 

propunerea școlii, a inspectoratului școlar și în final se decide împreună cu ceilalți factori din comandamentul județean. Acestea sunt lucrurile care 

sunt foarte clare acum. Restul se va clarifica în diferite formate interministeriale în zilele următoare și vor fi făcute publice toate aceste date.  

Rezultat mai bun la Botoșani, la Concursul de titularizare 

Au fost afișate rezultatele Concursului național de titularizare.  Conform acestora, 56,64% dintre candidaţii care au susţinut 

Concursul naţional de titularizare au note peste 7.00, lucru care le permite să se încadreze în învăţământ pe perioadă 

nedeterminată. La Botoșani, la acest concurs s-au prezentat 514 de candidați din cei 570 înscriși. Rezultatul obținut este mai 

bun decât rezultatelor anilor precedenți: 50,88 % în 2019, 46,44 % în 2018 și 42,47 % în 2017. 

Conform procedurii, contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Şcolar Județean sau transmise on-line. Candidaţii 

nemulţumiţi de note au avut la dispoziţie pentru depunerea contestaţiilor până în data de 5 august, până la ora 12:00. 

Rezultatele finale vor fi afişate la sediul inspectoratului şi pe site-ul titularizare.edu.ro, pe 11 august. 

 



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

        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 

 


