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 Starea de alertă va fi prelungită 

          Ministerul Sănătăţii va propune prelungirea stării de 

alertă, în contextul evoluţiei actuale a pandemiei, a anunţat joi 

ministrul Nelu Tătaru.      

 „După cum vedem şi evoluţia, suntem pe un platou. 

Propunerea Ministerului Sănătăţii este de prelungire a stării de 

alertă”, a declarat ministrul Sănătăţii într-o conferinţă de presă 

la Pitești. Nelu Tătaru a precizat că propunerea va fi de 

prelungire a stării de alertă cu 30 de zile.    

 Guvernul a aprobat pe 14 august, printr-o hotărâre, 

prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe între teritoriul 

României, până la 16 septembrie. Prelungirea stării de alertă 

permite autorităților centrale și locale să adopte restricții în 

desfășurarea unor activități, cu scopul de a preveni răspândirea 

pandemiei de coronavirus. 

      Hram la Mănăstirea Vorona 

Marți, 8 septembrie a.c., , în ziua praznicului Naşterii Maicii Domnului 

, Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani şi-a sărbătorit principalul hram, săvârșirea Sfintei Liturghii fiind oficiată de către 

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. 

„Să mergem de la hramul Voronei spre locurile în care viețuim cu 

trei gânduri, în mod special, iubiți credincioși. Primul gând ar fi 

acesta: Nu avem în cer și pe pământ un ajutor mai mare decât 

rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În al doilea rând, 

e bine să conștientizăm că nașterea de prunci este taina cea 

binecuvântată pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, căci nu este 

un lucru mai minunat decât purtarea în pântece a unui prunc, 

nașterea și creșterea lui în frică de Dumnezeu, dragoste de neam și 

rușine de oameni. În al treilea rând, e bine să recunoaștem adevărul 

că faptele noastre pot să-L nască pe Hristos în inimile oamenilor 

sau pot să-L alunge pe Hristos din inimile lor. Să-L rugăm pe 

Dumnezeu să facem alegerea cea bună, ca viețuirea noastră în 

rugăciune și pocăință să-L aducă pe Hristos în noi și în lume. 

Rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu sunt întru mare 

ajutor pentru această mare taină a prezenței lui Hristos în inima 

noastră şi a celor din jurul nostru, în inima și sufletul lumii”, a 

subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul de 

învățătură. 

În cadrul slujbei arhierești, tânărul Emilian Vicovan a fost hirotonit în treapta clericală de diacon. Conform tradiţiei, credincioşii prezenţi la hramul 

Voronei s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a fost scoasă din Sfântul Altar al Bisericii „Adormirea Maicii 

Domnului” şi aşezată în curtea mănăstirii, precum şi în cele trei sfinte locaşuri: Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului” şi Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”. Mănăstirea Vorona este o mănăstire ortodoxă de maici, situată pe teritoriul comunei Vorona din 

judeţul Botoşani. Este amplasată în mijlocul unei păduri, aflată la o distanţă de 2 km de satul Vorona. Ansamblul Mănăstirii Vorona a fost inclus 

pe lista monumentelor istorice din judeţul Botoşani din anul 2004. Stareță este stavrofora Teofana Scântei.                                                                                              

  Slujba Botezului pentru pruncul Serafim. Tot marți, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a oficiat Taina Sfântului Botez pentru 

cel de-al cincilea copil al părintelui Mihail Istrate de la Parohia Stăneşti, Protopopiatul Botoşani. Taina încreștinării pruncului Serafim a adus 

bucurie atât părinţilor şi rudelor, cât şi întregii comunităţi, prin săvârșirea slujbei de către un ierarh. Conform unei frumoase tradiții, Mitropolitul 

Moldovei și Bucovinei participă la botezul celui de-al cincilea copil al oricărui preot din Arhiepiscopia Iașilor.(Tudorel RUSU- 

www.ziarullumina.ro) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1380 cazuri noi de persoane infectate, 

numai 2 cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 10 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

41.010 pacienți au fost declarați vindecați și 12.568 de pacienți asimptomatici 

au fost externați la 10 zile după depistare (*cifrele privind pacienții vindecați 

și cei asimptomatici externați sunt în curs de actualizare, ca urmare a unor 

modificări tehnice survenite la aplicația de centralizare a datelor). 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost 

înregistrate 1.380 de 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, 4.065 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.  

În intervalul 09.09.2020 (10:00) – 10.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 47 de decese (25 bărbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu 

noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița – Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, 

Gorj, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces 

a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 

decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani. 45 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 7.133. Dintre acestea, 459 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.015.772 de teste. Dintre acestea 25.185 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 

14.940 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.245 la cerere. 

Pe teritoriul României, 10.370 de  persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.940 de persoane se 

află în izolare instituționalizată. De asemenea,  35.488  de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 

12 persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.016 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 592 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 724 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 125.790 de lei.De 

asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost constatată, ieri, o infracțiune pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și 

pedepsită de art. 352 Cod Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) 

la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 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, 6.599 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.905 în Italia, 1253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în 

SUA,  111 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 19 în Grecia, 5 în Cipru, 

2 în India, 2 în Ucraina  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia,  Bulgaria, 

Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 

126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul 

în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat. 

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 338 au fost declarați vindecați: 308 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, +4021.320.20.00.  
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USAMV Iași va începe noul an universitar pe 14 septembrie, cu o ceremonie specială  

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va marca 

deschiderea noului an universitar 2020-2021 printr-o ceremonie specială luni, 14 septembrie 2020. Pentru a respecta toate 

condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, festivitatea va avea loc în 

aer liber, pe terenul de fotbal din cadrul bazei sportive a USAMV Iași și va fi organizată de fiecare facultate, conform unui 

program distinct. Facultatea de Agricultură va da tonul ceremoniilor, la ora 10.00 și alături de conducere vor fi prezente 

cadrele didactice și studenții de anul I. Facultatea de Horticultură va continua festivitatea dedicată deschiderii noului an, la 

ora 11.00, Facultatea de Zootehnie va întâmpina bobocii la ora 12.00, iar Facultatea de Medicină Veterinară are 

programată ceremonia la ora 13.00.   

Pentru a respecta numărul maxim de participanți admiși la o adunare, din ceilalți ani de studii au fost invitați doar 

studenții cu merite profesionale la sfârșitul anului universitar trecut deoarece aceștia vor primi premii de excelență pentru 

rezultate deosebite. 

Conform deciziilor luate de către conducerea USAMV, la toate facultățile, studenții de la ciclul de licență, învățământ 

cu frecvență, vor participa la cursuri doar on-line. În primele șapte săptămâni din semestrul I, studenții de la ciclul de licență, 

învățământ cu frecvență, de la Facultățile de Agricultură, Horticultură și Zootehnie, din anii I și II vor efectua activități 

didactice practice (laboratoare/seminarii) față în față, iar studenții din anii III și IV vor efectua aceste activități didactice on-

line.  Studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară, din subgrupele A, din toți anii de studii, vor efectua activități didactice 

practice față în față, iar studenții din subgrupele B, din toți anii de studii, vor efectua aceste activități on-line. 

Cazarea în căminele USAMV Iași se va efectua în perioada 11-12 septembrie, doar pentru studenții din anii I și II, 

pentru o perioadă de șapte săptămâni.  

În total, la USAMV  Iași studiază aproximativ 4500 de studenți, la cele trei cicluri universitare, sesiunea de admitere 

din vară fiind una foarte reușită, cu peste 2000 de dosare depuse la înscriere. Studenții USAMV Iași beneficiază de cursuri 

susținute de un corp profesoral de elită, de o Bibliotecă de prestigiu, de Centre de practică proprii situate în mai multe regiuni 

ale țării, de ateliere de microproducție, de cea mai performantă bază sportivă din regiune, precum și de condiții de cazare și 

masă moderne. 

ACCIDENTELE RUTIERE ÎN SCĂDERE 

În primele opt luni ale acestui an, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu aproape 20%.  

În perioada 4 – 6 septembrie 2020, polițiștii rutieri, sub 

coordonarea Direcției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției 

Române, au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere 

produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice și substanțe 

psihoactive. În cele trei zile, au fost efectuate 26.120 de testări 

pentru stabilirea prezenței în aerul expirat a alcoolului și 252 de 

testări pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive. În 

urma neregulilor constatate, au fost aplicate 14.116 sancțiuni 

contravenționale. Dintre acestea, 499 au fost aplicate pentru 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o 

persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, 12.956, la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice și 661 pentru nerespectarea altor acte 

normative ce privesc domeniul rutier. Totodată, au fost reținute 1.689 de permise de conducere, dintre care 499 pentru 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice și 1.190 

pentru nerespectarea altor norme rutiere. Dintre cele 439 de infracțiuni constatate, 188 au fost pentru conducerea unui 

autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului, 21 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană 

aflată sub influența substanțelor psihoactive și 230 pentru alte infracțiuni. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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*S.C. SEMNAL S.R.L. prin Panzariu Sonia, Popescu Gheorghe si Alexandru Traian, titulari ai PLANULUI 

URBANISTIC ZONAL „Construire supermagazin (centru comercial), amenajare parcare și accese, amenajare 

mijloace de publicitate, imprejmuire teren privat, organizare de santier”, amplasament situat în mun. Botosani, bdul 

Mihai Eminescu nr. 121 identificat prin CF 59037, Botosani, bdul Mihai Eminescu nr. 121 identificat prin CF 59036, 

Botosani, bdul Mihai Eminescu nr. 125 identificat prin CF 61812, Botosani, bdul Mihai Eminescu nr. 125 identificat prin CF 

59035, Botosani, bdul Mihai Eminescu nr. 125A identificat prin CAD 1894/1 și CF 57263, str. Petru Rareș nr. 14 identificat 

prin  CAD/CF 54832, jud. Botoșani, anunţă  publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus menţionat şi s-a 

notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform 

HG 1076/2004.                 

 Prima versiune a planului poate fi consultată la APM Botoşani în zilele de luni – vineri orele 9-14.00. 

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani în termen de 15 zile de la aparitia anuntului. 

 * Vând teren intravilan, 3350 mp, la sosea in Curtesti, Botoșani. Tel: 0759067243 

 * 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. 

*Apartament cu 4 camere constructie noua 2017, curte proprie , 62 000 EUR. Suprafata totala de 85 mp. Si teren 

proprietate  50 mp +loc de parcare. Constructie P+1+M,  amprenta la sol 35 mp, cu suprafata totala de 85 mp,  3 dormitoare, 

3 bai,  living, 4 balcoane, 2  gradinite proprii a cate 25mp fiecare. Parter: Living, bucatarie, baie de serviciu. Etaj: dormitor, 

baie mare, dressing. Mansarda: 2 dormitoare, baie.  Fiecare dormitor are balcon. Constructie din caramida poroterm, gresie si 

faianta de buna calitate, baile dotate cu cada sau cabina de dus, wc, bideu.  Izolat la exterior, acoperis din tigla de foarte buna 

calitate, balcoanele placate cu gresie de exterior. Toate utilitatile: apa, canalizare, gaz, iluminat stradal. Usi interioare noi, 

parchet laminat, centrala termica pe gaz. In curs de amenajare. Se poate personaliza de catre cumparator. Imobililul se preda 

la cheie. Zona Bucovina. Tel. 0756870801. 

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

euro. Relații la tel. 0742572165. 

* 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/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 

Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 0742315432  
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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 )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii 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 

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. 

 

Instalator,Sanitar,ofer,servic,Desfundam,Tevi, Inchiriez 

buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 

0744 862 373   

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 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cine Globe anunță redeschiderea multiplexului din Botoșani   

pe data de  11 septembrie 

 Clienții sunt așteptați, începând cu această vineri, în fiecare zi a săptămânii 

cu filme, popcorn și multe zâmbete.Pasionații de filme vor putea alege atât 

animații pentru cei mici cât și filme pentru cei mari, iar programul poate fi 

găsit pe site-ul Cine Globe: https://www.cineglobe.ro/uvertura-mall-

botosani/program-vineri-5. Săptămâna viitoare va fi lansat mult așteptatul 

“Tenet” – thriller-ul lui Christian Nolan ce prezintă lumea spionajului 

internațional într-o lume a viitorului, iar fanii BTS vor putea urmări din 24 

septembrie documentarul “Break the silence” despre renumita trupă sud-

coreeană. Prioritatea numărul unul pentru Cine Globe este sănătatea și 

siguranța membrilor echipei și a clienților, iar măsurile luate sunt în 

conformitate cu reglementările anunțate de autorități, astfel încât 

experiența cinematografică să continue să fie la fel de frumoasă. Printre 

măsurile luate de către lanțul de multiplexuri sunt atât dezinfectarea spațiilor, nebulizarea sălilor, dar și măsuri de protecție în 

zona de concession. În plus, lanțul de multiplexuri Cine Globe a investit și în implementarea unei soluții de achiziție online a 

produselor din zona de concession, astfel încât clienții să fie cât mai în siguranță la Cine Globe Botoșani.  “Echipa Cine Globe 

vă așteaptă de vineri bucuroasă să vă primească și să vă ofere filme, bună dispoziție și un spațiu  igienizat și curat. În 

această perioadă au fost luate măsurile necesare pentru a minimiza riscul de boli și a crește siguranța clienților și a echipei. 

De vineri, 11 septembrie, lansăm concession online, astfel încât clientul va putea achiziționa împreună cu biletul de film și 

produsele preferate înainte de a intra la film. Măștile le vom menține, la fel ca și zâmbetul cu care ne-am obișnuit clienții de 

fiecare dată” a declarat Gabriel Grama, general manager Cine Globe România. Mai multe detalii despre redeschidere vor fi 

anunțata pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/CineGrandRO și pe site-ul http://cineglobe.ro.  

ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Conducere sub influența alcoolului 

La data de 08 septembrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au depistat în trafic, pe drumul comunal din 

localitatea Manoleasa, un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat 

la testarea cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior acesta a fost condus 

la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost deschis 

un dosar de cercetare penală 

Autor de furt identificat 

La data de 08 septembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au identificat autorul unui infracțiuni 

de furt comisă cu o zi înainte, în dauna unei societăți de transport.În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că la data 

de 07 septembrie 2020, un bărbat de 66 de ani, din municipiul Botoșani, ar fi sustras dintr-un autocar aparținând unei firme 

de transport, un tablou de comandă climatronic, cauzând astfel societății un prejudiciu de aproximativ 2.000 de lei.Bunul 

sustras a fost recuperat și restituit persoanei vătămate în stare perfectă de funcționare.Cercetările sunt continuate sub aspectul 

comiterii infracțiunii de furt, urmând ca în funcție de rezultatele acestora să se dispună soluție procedurală. 

Bărbat reținut pentru distrugere 

 La data de 08 septembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 

24 de ore pe numele unui bărbat de 46 de ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. 

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că la data de 06 septembrie a.c., acesta ar fi incendiat mai multe bunuri 

din curtea unui imobil aparținând unui bărbat de 56 de ani, din municipiul Botoșani. Bărbatul a fost introdus în Centrul de 

Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Botoșani. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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SE REDESCHID LOCURILE DE JOACĂ LA BOTOȘANI 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Conform Hotărârii nr. 61 din 09.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Botoșani, începând cu data de 11.09.2020 SE REDESCHID LOCURILE DE 

JOACĂ. 

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus și adoptarea măsurilor 

stabilite prin Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19, Hotărârea de Guvern nr. 668/ 14.08.2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 și Hotărârea nr. 29/09.09.2020 privind 

măsurile adoptate de Grupul Tehnic la epidemii din cadrul CJSU, se aprobă: 

 Redeschiderea, pe raza județului Botoșani, a locurilor de joacă pentru copii în aer liber începând cu data de 11.09.2020, cu 

respectarea următoarelor măsuri: 

* Efectuarea dezinfecției de cel puțin două ori pe zi cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop; dezinfecția se va 

efectua după un program stabilit de către administratorul locurilor de joacă și în funcție de programul școlarilor; 

*Dotarea cu dispenser cu dezinfectant pentru mâini acționat cu pedală/senzor; 

* Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor; 

*Precizarea prin afișe, în mod clar, a regulilor specifice pentru utilizarea locurilor de joacă. 

“Redeschidem locurile de joacă cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară. Decizia vine ca urmare a contextului 

epidemiologic favorabil în care se află județul Botoșani față de alte județe”, a declarat Dan Nechifor, prefectul județului 

Botoșani.                                                       Cancelaria Prefectului,10 septembrie 2020 

Raport OLAF: România, cele mai multe dosare de fraudă cu 

fonduri europene în 2019. Unul din zece dosare soluționate de 

instituția europeană anul trecut se referă la țara noastră 

Potrivit raportului anual, Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) a soluționat în 2019 o sută de investigații privind 

managementul și cheltuirea fondurilor europene, dintre care 11 

dosare de fraudă cu fonduri europene se referă la România. Nouă 

dintre dosare au fost soluționate cu recomandări din partea instituției 

europene. Pe locul doi din punct de vedere al fraudelor cu fonduri 

europene s-a clasat Italia cu nouă dosare soluționate, urmată de 

Grecia, Polonia și Bulgaria cu câte șapte dosare fiecare. Printre 

domeniile în care OLAF a descoperit fraude cu fonduri europene în România se numără ferme de acvacultură, în zone unde 

nu există apă (prejudiciu de 1,3 milioane de euro), fonduri europene pentru prevenirea incendiilor de pădure (proiectul ar fi 

trebuit realizat de un consorțiu format din cinci întreprinderi mici și mijlocii cu sediul în Irlanda, Franța, Spania și România, 

dar care au sifonat banii, iar o bună parte au cheltuit-o pentru proiectul unui cazinou) sau fonduri pentru managementul apelor 

uzate (102 milioane de euro) .             

 Rezultatele în materie de investigare obținute de OLAF în 2019, în cifre:                             

•    OLAF a finalizat 181 de investigații, formulând 254 de recomandări adresate autorităților relevante ale statelor membre 

și ale UE. •    OLAF a recomandat recuperarea a 485 de milioane EUR, care să fie restituite bugetului UE; 

•    OLAF a deschis 223 de noi investigații. 

Tendințe identificate în investigațiile antifraudă:Raportul identifică principalele tendințe care au apărut sau au continuat 

în 2019:•    practici coluzive și manipularea achizițiilor publice; 

•    sisteme transfrontaliere care fac detectarea mai dificilă; 

•    vizarea frecventă a proiectelor în țări terțe; 

•    vizarea în continuare a finanțării cercetării; 

•    contrabanda și contrafacerea, care implică rețele transfrontaliere complexe. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Președintele României,  Klaus Iohannis :” ”Vă încurajez să îi trimiteți pe 

copii la școală și să le explicați că, pentru un timp, școala va fi diferită” 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 9 

septembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferință de presă. Acesta a 

declarat următoarelee: Așa cum știți, școala începe pe 14 septembrie, în 

condiții cu totul diferite față de anii trecuți.În acest moment, avem doar 

câteva localități în care educația se va relua exclusiv on-line, iar în altele 

se va desfășura în sistem hibrid, în funcție de situația epidemiologică și 

de condițiile logistice existente. Autoritățile centrale și locale, dar și 

conducerile unităților de învățământ au implementat o serie de proceduri 

pentru a limita riscul de transmitere a COVID-19 în comunitatea școlară, 

dar eficiența lor depinde în bună parte de colaborarea cadrelor didactice, 

a părinților și, evident, a elevilor. Nu putem reduce riscul de infectare la 

zero, dar, în același timp, este foarte important să conștientizăm că, prin 

respectarea regulilor de bază, fiecare contribuie la siguranța întregii comunități.Limitarea accesului la educație are consecințe negative majore 

pentru generațiile tinere și ne afectează tuturor viitorul. Așadar, decizia de a deschide școlile, deși nu este una ușoară, este corectă și necesară. 

Mulțumesc tuturor celor care au depus eforturi ca școala să poată începe, pentru că obiectivul unei educații de calitate trebuie să rămână prioritar, 

chiar dacă ne confruntăm cu o criză sanitară. Vreau să evidențiez, totodată, eforturile autorităților locale de a asigura instituțiilor de învățământ tot 

ceea ce este necesar pentru desfășurarea noului an școlar. Le mulțumesc, de asemenea, și dascălilor și conducerilor școlilor care, nu de puține ori, 

trebuie să găsească soluții pentru a face posibilă reluarea cursurilor în condiții de siguranță pentru copii și pentru cadre didactice. Nu în ultimul 

rând, mă adresez și părinților, care, în mod firesc, sunt preocupați și îngrijorați de modul în care vor evolua lucrurile începând cu 14 septembrie: 

vă încurajez să îi trimiteți pe copii la școală și să le explicați că, pentru un timp, școala va fi diferită, dar, dacă vom respecta cu toții regulile, vom 

depăși cu bine această situație. 

Al doilea subiect la care vreau să mă refer este cel al alegerilor locale din 27 septembrie. Aceste alegeri au fost deja amânate din cauza epidemiei. 

Acum au fost luate măsuri care permit desfășurarea alegerilor astfel încât cetățenii care vin la vot să fie protejați. Nu știm, în acest moment, cât va 

mai dura pandemia și tocmai de aceea alegerile locale nu mai pot fi amânate pe termen nedefinit. Provizoratul și lipsa de legitimitate a aleșilor 

care și-au finalizat de luni bune mandatul acordat de cetățeni dăunează atât comunităților locale, cât și democrației noastre în ansamblu. 

Campania electorală a început deja și, chiar dacă este una atipică, partidele și candidații își pot prezenta public proiectele lor. Din păcate, nici din 

această campanie electorală nu lipsesc inițiativele complet demagogice, cu măriri de venituri inaplicabile pentru diverse categorii sociale. E o 

întrecere zilele acestea în Parlament în votarea unor astfel de proiecte, campionul populismului fără acoperire fiind, ca de obicei, Partidul Social 

Democrat. Fac, de aceea, un apel la decență politică. Crearea de false așteptări, imposibil de susținut economic, sau contestarea unor măsuri sanitare 

care își dovedesc eficiența sunt practici electorale toxice, care fac rău oamenilor. În această campanie electorală, informați-vă, comparați ofertele 

și proiectele electorale și alegeți în cunoștință de cauză. Comunitățile noastre vor crește și se vor dezvolta prin grija și responsabilitatea fiecăruia 

dintre noi, votându-i pe cei care ne-au câștigat încrederea și ne reprezintă cel mai bine. Vă mulțumesc!  

Teatrul VASILACHE vă invită să vizionaţi spectacolul „Cei trei purceluşi” 
Program: 

- sâmbătă 12 septembrie 2020, de la ora 10:00 

în Amfiteatrul Cornisa Aquapark & Sports Botosani 

- vineri, 11 septembrie 2020, de la ora 18:00 

şi 

- duminică, 13 septembrie 2020, de la ora 11:00 

în sala Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” 

„Cei trei purceluşi” este o poveste îndrăgită de copii şi transpusă în scenă de regizorul Valentin Dobrescu, după o idee de Van Gool 

Text şi regie artistică: Valentin Dobrescu, scenografia este semnată de Mihai Pastramagiu, muzica compusă de Constantin Panaite. 

Din distribuţie fac parte îndrăgiţii actori: 

Pavel Petrași, Andrei Bordianu, Marius Rusu, Iftode Floran, Alin Gheorghiu Florin, Chelaru Anamaria, Andrei Iurescu,Renata Voloșcu 

Adelina Cojocariu 

Veţi viziona un spectacol cu actori şi păpuşi dinamic, antrenant, muzical. Cu siguranţă va fi pe placul celor mici! 

Recomandat copiilor între 3 şi 10 ani. Durata: 50 minute 

Biletele sunt puse în vânzare, la prețul de 12 lei, în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la spectacol, atât în aer liber cât și în sala 

de spectacole, se face cu o oră înaintea începerii acestuia. Numărul maxim de locuri în sala Teatrului „Vasilache” este de 84. Nu se fac rezervări 

la spectacolele organizate în aer liber şi la sediu, locurile se alocă în ordinea sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

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

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

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea temperaturii, 

portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag! 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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https://www.facebook.com/marius.rusu.775?__tn__=K-R&eid=ARCRKSTeyH25eS1Vo44F1F0i3v64mPiFpuZZCodXN_2wGUaQG2pK8plh-v644yaRO9DiLLzf6DNOKdW7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnkQH5okQNErl0BC2T-F7XNmiCJEpa3Tcd99EIri2gBbB9nxseFjHT0tlQTlhsRkFM9AQUa_4zJ2o6LuPIXEcttBUb4EW5wpQ01ucKg-Dcfb_m3g1kfUQgNHoJ2xH1U2ep1l2coTY-4xO1C6YkGPChTQMH2-VhBS-LgjksayyJkkOEFYiE1BhZRRsxjJ9kq-mC4mGBpTX30NVuablVEs95R-0Uv5UxNdmTJkuuQzmR6jbAL8wYezCfXZerlQb8FV75yWxjq4Eh2fUQZSalbmkUPmVeHbxamH4F6L6IRMFcr5IFZBfm3dTkTSY8R8mgeBMb3kgHkDTT7V61aUCNt4jQH0vM
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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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        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 


