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 Pompierii botoşăneni au împlinit 

180 ani de când veghează la 

siguranţa comunităţii, fiind un 

reper al curajului, spiritului de 

sacrificiu şi devotamentului pentru 

oameni 

În anul 1840, la Botoşani s-a înfiinţat prima structură militară de pompieri, 
după modelul celei din Iaşi. De atunci, dezastrele generate de natura dezlăţuită 
ori inconştienţa umană i-au găsit, de fiecare dată la datorie. Tot acolo, unii 

dintre eroii anonimi ai luptei cu stihiile naturii sau umane şi-au dat viaţa pentru 
semenii lor. 18 decenii de tradiţie militară conferă pompierilor din Ţinutul 

Botoşanilor două elemente cheie pentru înfăptuirea oricărui lucru durabil: 
curaj şi devotament.Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se va naşte din el”, 
spunea Anatole France.  Pompierii botoşăneni îşi cunosc trecutul şi îşi 

onorează înaintaşii. De la prima formaţiune militară, „Comandă de Foc”, 
înfiinţată în 1840, pompierii botoşăneni au străbătut, generaţii la rând, un drum 

marcat de sacrificiu până la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, unitate modernă care veghează ca viaţa 
şi avutul semenilor să fie în siguranţă. Au crescut, de la o unitate de pompieri alcătuită din 40 de cadre (respectiv un ofiţer, trei subofiţeri, un 
toboşar şi 35 soldaţi pompieri) şi 20 de cai, o scară mare, o perdea de pâslă (pentru înăbuşit focul), două tulumbe, şapte sacale, şapte ciubere, 14 

cofe, 20 de topoare şi 20 de căngi, la o puternică entitate, cu de zece ori mai multe cadre şi peste 100 mijloace tehnice de intervenţie, de astăzi. Au 
cunoscut, în evoluţia lor ca instituţie, schimbări permanente din punct de vedere organizatoric, aflându-se, pentru perioade lungi de timp, în 

subordinea Ministerului de Război, a Ministerului Apărării Naţionale, iar apoi la Ministerul Afacerilor Interne.  De la „marele foc din iunie 1887”, 
ultimul incendiu devastator din istoria Botoşaniului, până în prezent, pompierii botoşăneni au marcat trecutul cu fapte de bravură, intrate în 
memoria colectivă. Au acţionat, neîntrerupt, pentru stingerea incendiilor, salvarea semenilor din faţa naturii dezlănţuite sau din accidente, explozii, 

avarii, alunecări şi prăbuşiri de teren, de sub apă sau din pâmânt. Acum, la zi de sărbătoare, pompierii botoşăneni îi asigură, încă o dată, pe 
concetăţenii judeţului că vor răspunde ori de câte ori vor fi solicitaţi pentru salvarea vieţii şi a bunurilor. 

      Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional pentru seniorii din 

România, la Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, 

un serviciu social pus la dispoziție de Fundația Regală Margareta a României și finanțat de 
Fundația Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. 

Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul programului vine în ajutorul seniorilor prin 
furnizarea de informații practice și îndrumare către servicii din comunitate, consiliere 

psihologică și chiar sprijin emoțional oferit vârstnicilor afectați de singurătate. ”Am sunat la 
Telefonul Vârstnicului, am cerut un psiholog și mi s-a dat o doamnă psiholog foarte drăguță 
care mi-a redat liniștea. Vă mulțumesc din suflet pentru munca pe care o depuneți și pentru 

tot ajutorul pe care-l oferiți vârstnicilor”, a spus dna. B.E., 80 ani, beneficiar al serviciului de 
consiliere psihologică.Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi sprijin emoțional sau 

consiliere psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 
specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea singurătății, prin reapelarea 
săptămânală a seniorilor, și psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de 

voluntariat.          
 Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de 

singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă 
situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni care să-i ajute. În contextul pandemiei izolarea 
socială a accentuat singurătatea, lipsurile curente au crescut și au apărut noi nevoi în rândul 

vârstnicilor. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă față pandemiei fără a avea 
un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existențiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc 

odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1111 cazuri noi de persoane infectate, 6 

cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 15 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 105.298 
de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

Datele referitoare la persoanele declarate vindecate vor fi transmise în cel mai 

scurt timp posibil, nefiind disponibile în acest moment din cauza unor modificăr i 
tehnice efectuate la aplicația de centralizare a datelor. Distinct de cazurile nou 
confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 591 persoane au 

fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 4.236 de persoane diagnosticate cu 
infecție cu COVID-19 au decedat. 

În intervalul 14.09.2020 (10:00) – 15.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 51 de 

decese (28 bărbați și 23 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, 
Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, 
Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 la categoria 

40-49 de ani, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de 
vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani.49 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidităț i, 

1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități și pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.881. Dintre acestea, 460 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.110.024 de teste. Dintre acestea 21.049 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 12.767 
în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.327 la cerere. 

Pe teritoriul României, 10.879 de  persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.748 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 37.014 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 5 persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.032 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 691 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 pandemie i de 
COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 404 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 54.450 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 4 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, 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. 

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. 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global: 

Până la data de 14 septembrie 2020, au fost raportate 2.594.115 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. 
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr cercetat pentru deținere de droguri 
 

 La data de 14 septembrie 202, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică, aflați în serviciul de patrulare pe Calea 

Națională, au observat doua persoane care aveau un comportament suspect, specific celor aflate sub influența substanțelor 

psihoactive.                  

 Polițiștii au procedat la interceptarea și legitimarea acestora, stabilindu-le identitatea în persoana a doi tineri de 21 de 

ani, din municipiul Botoșani. În timpul discuțiilor purtate cu cei doi tineri, unul dintre aceștia a scos din buzunar o pungă 

alimentară din material plastic, transparentă, de dimensiune mică, ce conținea o substanță vegetală mărunțită, cu miros 

înțepător, asemănătoare substanțelor psihoactive. Tânărul a încercat să arunce pe sol punga respectivă, însă a fost surprins de 

polițiști, care au ridicat-o în vederea continuării cercetărilor.  

 Acesta a fost condus la sediul poliției, în cauză fiind întocmit proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante 

pentru comiterea faptei de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.  

 

Bărbat arestat pentru 30 de zile pentru ucidere din culpă 

 
 La data de 13 septembrie 2020, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea 

preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 53 de ani, din comuna Cristinești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de 

ucidere din culpă.  În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul 

comunal DC 81, pe raza localității Dumbrăvița, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul asupra direcției de mers, 

împrejurare în care a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un atelaj hipo. În urma impactului, două persoane de 19 

și 48 de ani, au decedat. Conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

            Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, 

urmând ca la finaliarea acestora să se propună soluție procedurală. 

 

Cu alcoolul la volan 
La data de  13 septembrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției 

Orașului Darabani au oprit pentru control, pe strada Dimitrie Brânză, din 

localitatea Darabani, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din 

județul Suceava.Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea 

cu apartul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,87 mg/l alcool pur în 

aerul expirat.  

Ulterior, tânărul a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge 

în vederea stabilirii alcoolemiei.  

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz de prelevare de mostre biologice de sânge. 

Poliția Siguranță Școlară în acțiune 

Odată cu debutul anului școlar, Poliția Siguranță Școlară își va începe activitatea. Polițiștii de la această structură vor 
acționa exclusiv pentru un mediu școlar sigur, pe toate aspectele ce privesc elevii și profesorii. Asigurarea unui mediu școlar 

sigur, protejat de diferitele forme de manifestare a criminalității, este o prioritatea pentru Poliția Română. În vederea 
îndeplinirii acestui obiectiv, a fost aprobată înființarea unei structuri de poliție care să participe activ la consolidarea unui 

climat optim de siguranță în unitățile de învățământ. Începând de luni, 14 septembrie 2020, polițiștii de la siguranța școlară 
își vor începe misiunile pentru protejarea elevilor. Aceștia vor acționa împreună cu celelalte structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne și Poliției Române, precum și cu alte instituții și organizații neguvernamentale, într-un efort conjugat, în 

scopul creării unui mediu sigur atât pentru elevi, cât și pentru personalul din învățământ și implicit pentru societate.  
 Polițiștii de la siguranță școlară vor dezvolta parteneriatul poliție-școală-comunitate, în vederea realizării unui proces 

educațional antiinfracțional și antivictimal. Începând cu acest an școlar, odată cu crearea acestei structuri specializate, în 
mediul școlar va exista o prezență mult mai mare și mai activă a polițiștilor.De asemenea, o mai bună interacțiune cu elevi, 

cu familiile acestora și cu profesorii, precum și cunoașterea caracteristicilor socio-demografice din zona unităților de 
învățământ vor ajuta la prevenirea bullying-ului și a faptelor antisociale. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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*LUCA IOAN si LUCA LILIANA - MIHAELA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala –service auto”, in sat Bobulesti, oras Stefanesti, jud. 

Botosani. Informaţiile privind poiectul propus pot fi consultate la sediul APM Botoşani din B-dul Mihai Eminescu nr. 44, 

mun. Botoşani, jud. Botoşani, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14.         

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani. 

 * 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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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 . 

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 

 

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 

 

 

 
 
 



…..........................................................................................................................................................................................  
Un nou spectacol prezentat de Teatrul „Vasilache”:  

FRUMOASA ȘI BESTIA” 
În această săptămână actorul Alin Gheorghiu Florin vă invită să vizionaţi 
spectacolul „Frumoasa şi Bestia” , după următorul program: 

- joi, 17 septembrie 2020, de la ora 18:00 
şi 

- sâmbătă 19 septembrie 2020, de la ora 10:00 
în Amfiteatrul Cornisa Aquapark & Sports Botosani 

- vineri, 18 septembrie 2020, de la ora 18:00 
şi 
- duminică, 20 septembrie 2020, de la ora 11:00 

în sala Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” 

„Frumoasa şi Bestia“ este un spectacol de Valentin Dobrescu, după o poveste 

engleză; Regia artistică - Valentin Dobrescu, Scenografia - Mihai 
Pastramagiu, Muzica - Alin Macovei-Moraru 

Distribuţia pe roluri: 

Frumoasa - Adelina Cojocariu; Bestia - Andrei Iurescu;Tatăl - Marius Rusu 

Sora mare - Renata Voloșcu; Sora mijlocie - Chelaru Anamaria 
Negrii - Alin Gheorghiu Florin şi Andrei Iurescu 

Chinezii - Alin Gheorghiu Florin şi Andrei Iurescu 
Dansatoarele - Chelaru Anamaria, Adelina Cojocariu şi Renata Voloșcu 

Povestitorul - Andreea-Elena Popovici 

“V-aţi întrebat, ce e povestea? Nu e uşor s-o defineşti. 
Pot să vă spun că o poveste este doar ceea ce-ţi doreşti. 

E ce visezi cu ochii minţii, e gândul tău neîmplinit, 
E-o lume-n care-ai vrea să fii, şi-n care-acuma te-ai trezit. 

Vreţi o poveste ? Da ? Prea bine. Ştiu una care v-ar plăcea, 
Şi-n care veţi vedea cu toţii ce poate face dragostea.” (Valentin Dobrescu, regizor artistic) 

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 în aer liber! 
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, respec tiv: 
măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag! Până atunci… toate cele bune! 

EUROSTAT: Doar 20% dintre persoanele 

vârstnice din România se vaccinează anual 

împotriva gripei sezoniere, jumătate față de media 
UE 

Pe datele Eurostat din 2018, România este printre țările cu cele mai puține persoane de 
peste 65 de ani vaccinate împotriva gripei sezoniere.     

 Dintre cele 23 de state membre pentru care sunt disponibile date recente, cele mai multe 
persoane care s-au vaccinat de gripa sezonieră au fost din Irlanda, unde aproape 7 din 

10 persoane cu vârsta de peste 65 de ani (69%) au fost vaccinate, urmată de Olanda 
(63%), Portugalia (61%, date 2017) și Belgia (59%).      

  Deși mai mic în Franța, Italia și Spania, procentul tot depășește 50%. Dintre 
țările mari ale Uniunii, doar Germania (35%) are un procent mai mic de 50% al 

vârstnicilor care se vaccinează împotriva gripei sezoniere.Deși în rândul statelor membre ale Uniunii există o serie de politici 
diferite în ceea ce privește punerea la dispoziția publicului larg a vaccinurilor antigripale, adesea acestea sunt oferite 

preferențial persoanelor mai în vârstă și altor grupuri cu risc. 

___________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/alin.florin.142?__tn__=K-R&eid=ARBpi0Q_ZDDqm8oK8-vi4pSgFFYT31v5x5qkR04eaDNHRyB-tc_lXh-oQu_tsDF-cInUsjW6oeu8yyvg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/CornisaBotosani/?__tn__=K-R&eid=ARA0w8lcxIr2cj1zQPuT8xhdvHkHtijNMWWemJxBEZU0TqHviOLBq7taa5svsIySjeXObr6UuD9Zb2PC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/valentin.dobrescu?__tn__=K-R&eid=ARD-QYYZNtdCSKjeq3wUKDZ6h0aFtVZa6Ur-XwaBmz3M5aH-RrSbhgeSuxy56XKF8bxx97Hu0yFDFxvy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/cojocariu.adelina.92?__tn__=K-R&eid=ARAvk9FglbEYiW-Xb3DvTHGaeRqJ1URM74kcovnfv5M2e8_FMseAJ7hl8Oqvttu0r1s5vsNfDxR9AC1G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/andrei.iurescu?__tn__=K-R&eid=ARDCUbKbEM-GWpBj-MLD-rCZtwQo9Gdae_BOO_O3MSxCBZyak-kVXI2eHxEzB3pzpsXoj1aOrG40EPIK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/marius.rusu.775?__tn__=K-R&eid=ARC0AgUlxfy89GmkozsdDezSYbfywHDHLSU6XcbCvn28lhq0q6TtZW05xhgZgW_q_i7SkeoSfjSBS57q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/renata.voloscu?__tn__=K-R&eid=ARAJGSFsGs4lEpZAY63gHzTmyNIjIRH3z9-HLBF-0PF2wtnjfrlNLMSBtSXJhYLG3wKbsOfkiQdcDilF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/chelaru.anamaria.5?__tn__=K-R&eid=ARAsoKV1VHy3dP4WnzolxVzkqKn2ea52EL8H32aG-_EGMk0PnJwjqjuyVs8udhZf78Edgh0ZzeTvAeai&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/alin.florin.142?__tn__=K-R&eid=ARDO1psCE5kU5edWHce3EZsby3Udp2w7tgQ-aH33qK1dX-gNBr24ijQq-ZZPBCjdgoQsI-Fbh8Ekl7Y7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/andrei.iurescu?__tn__=K-R&eid=ARDU9SKCzciqa_HZw_bQG4rzqAQgn2_0D9UynARcRKrSbVwguTJ2e2nyVX1GPfwO6ENiip0b8emlOEE3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/alin.florin.142?__tn__=K-R&eid=ARA6ca-3XUuCWkCRK5fbc_YmRqSytyhmrk7RZYw-8XdQTLU1ufXP-XifU9TkDKwSd7gXTFNmoYkWR5-o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/andrei.iurescu?__tn__=K-R&eid=ARCWXiwpcSc_C5LuJZxCZsZm2xO0nGWjfaPYgSq5SN370vP5px809q6hDD4RaaTnhu9QkX9xng8FY2Br&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/chelaru.anamaria.5?__tn__=K-R&eid=ARAads1wel79r390GyuMPnXNXXYV52VtgYY71geyqMu8adhoYRsA8dZO9QXoDFDEuwFwAiuuZZRojkBT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/cojocariu.adelina.92?__tn__=K-R&eid=ARDfkS_XdIm-H7VFheODrgbHwk8wJSIOjn2ZmGKLXDuw13zR-zH5Zpj2Otdjz-rt6YzBzgHLG_rQpXOt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/renata.voloscu?__tn__=K-R&eid=ARBygLgPB68W4Fp33dXUOXdCSR1TRyGUoa71gCS_H-xA_IUFd4l9HcCDy14YFzlViBoRUpYpJu5N3uOi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
https://www.facebook.com/a.popovici?__tn__=K-R&eid=ARBJWWrHqWtrS7oGjhQWp1GNhFM2sTyg5IslKh6h7zaMQpyF5vP-GdEWygjhsWwE7vjE5dCyQg3fsrj8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHAUi3fZiCGu30lJ3xJxVOVXTqlRU1C-B6MdcW-He8o5ZMe5cvwSOiuJQh1To-sYZ6DFz47KF9twtSRKUyAtp3klTKllnEcOOck_O0Va9ckUf1ewMoM8lJRev1vrpyARNZVkG67d_n-CjRWTqANtk0sepHzdMTJcUC44iig02WvatyhpZ_gifWxHau8rbUx2YpCSjZZvQnvdqvpHXFL6YTE2JpG0_QxxqvxQ6iyzOLqqwavTuz3s7mKEqByT0Uk-Azdarvhek2lsWrHqxOAzKmzq0pA3IMSkZ7JFW2U11FDlRoEobk6CN0K0_ezmcGTIwelvejKq8VfwsxZhs00gPgdwa5
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Ministerul Sănătății anunță că a achiziționat  3 milioane de doze de 

vaccin antigripal 

Campania anuală de vaccinare antigripală gratuită a Ministerului 
Sănătăţii a demarat prin distribuirea primei tranșe de vaccin la nivel 

naţional, anunță printr-un comunicat Ministerul. 

Repartiţia dozelor de vaccin către direcţiile de sănătate publică se 

va face în mai multe etape, la fel ca în anii trecuți. Ieri, Ministerul 

Sănătății a început distribuția primelor 330 de mii de doze pe care 

direcţiile de sănătate publică le vor livra cabinetelor medicilor de 

familie şi unităţilor sanitare în vederea începerii imunizărilor. 

Restul dozelor de vaccin vor fi distribuite la jumătatea lunii 

octombrie și în luna noiembrie pentru continuarea vaccinării 

antigripale gratuite a populației.  “Deși în această perioadă ne concentrăm acțiunile în lupta cu noul coronavirus, anul acesta 

am reușit distribuția din timp, fără sincope de aprovizionare, a vaccinului gripal pentru demararea imunizării. Avem 

posibilitatea creșterii cantității de vaccin până la 4 milioane de doze, în funcție de evoluția epidemiologică și cerere”, a declarat 

ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.În cadrul campaniei de vaccinare gratuită vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele cu vârsta 

peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, 

personal medical, precum şi gravide, conform recomandărilor OMS şi ECDC.Campania de vaccinare se va derula prin 

cabinetele medicilor de familie şi în unităţi sanitare cu paturi.Având în vedere situația epidemiologică, Ministerul Sănătății 

recomandă populației care nu intră în categoria de risc ridicat de îmbolnăvire să achiziționeze vaccinul în vederea 

imunizării.De asemenea, ministerul solicită unităților farmaceutice să se aprovizioneze din timp cu vaccin gripal. 

,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” 

Poliția Română și CFR Calatori lansează campania de 
prevenire a accidentelor produse prin electrocutare, în 

zonele feroviare. 

O fotografie pe tren poate părea o idee bună pentru o 
postare în social media, însă puțini sunt cei care știu 

riscurile pe care escaladarea unui vagon de tren le 
presupune, în principal cel de producere a arcului electric 

și a electrocutării la rețeaua de înaltă tensiune (27.000 
volţi). Este important de știut faptul că arcul electric se 

poate produce fără un contact direct cu rețeaua de înaltă 
tensiune, iar pe lângă acesta, căderea de la înălțime poate 

produce traume grave. Campania ,,Selfie-ul pe tren nu ia 
like-uri, ia vieți” se desfășoară la nivel național, până în 

luna ianuarie 2021, iar pe parcursul acesteia un vagon de călători  personalizat cu însemnele campaniei (vizual și mesaj) va fi 
atașat trenurilor care circulă în țară, pentru a transmite mesajul preventiv.Pe traseul ,,călătoriei” vagonului personalizat, 

polițiștii structurilor de prevenire și poliție transporturi vor organiza evenimente publice în stațiile CFR, astfel încât 
adolescenții și tinerii să înțeleagă mai bine care sunt riscurile la care se expun atunci când încearcă să realizeze o fotografie 
pe tren sau când nu respectată regulile de conduită în incinta stațiilor de cale ferată, triajelor și zonelor adiacente. 

„În ultimii ani, zeci de tineri, de multe ori minori, au suferit accidente grave pentru un selfie pe tren. Dorința de faimă, în 
special pe rețele sociale, coroborată cu potențialul de risc victimal crescut al acestora, a condus la acest deznodământ tragic. 

Prevenirea victimizării minorilor este o prioritate pentru Poliția Română. Prin această campanie, încercăm să -i prevenim cu 
privire la riscul la care se expun dacă încearcă să urce pe trenurile/vagoanele staționate în gări sau depouri sau pe cele 
dezafectate; riscul de electrocutare este foarte mare. Ne dorim ca tot mai mulți tineri să conștientizeze cât de riscante sun t 

astfel de acțiuni, să înțeleagă pericolul generat de fenomenul arcului electric și să le transmită și prietenilor lor aceste 
informații, pentru a fi cu toții în siguranță. Aceasta este prioritatea zero a campaniei noastre, să conștientizăm riscurile și să 

nu urcăm niciodată pe vagoanele unui tren. Să nu uităm: un selfie pe tren nu va lua like-uri, ci vieți.”, a declarat comisar șef 
de poliție Sorin Stănică - Poliția Română. e asemenea, pentru ca mesajul campaniei să ajungă mai ușor la public, a fost realizat 

un material video care prezintă, într-un mod simbolic, efectele electrocutării asupra a 3 emoticoane. 

.______________________________________________________________________________________________________________ 
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Fonduri europene 2020: Peste 38 milioane Euro, disponibili pentru 
tinerii fermieri. Înscrieri până pe 15 octombrie 

Statul invită tinerii fermieri să solicite, până pe 15 octombrie 2020, fondurile europene de câte 40.000 de euro sau 50.000 de euro, în 

condițiile în care nu s-au consumat nici 5 milioane de euro din bugetul de 43 de milioane de euro alocat apelului de proiecte pe anul 2020. 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) subliniază că primește până în data de 15 octombrie 2020 solicitări de finanțare prin 
submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

Pragul de calitate pentru primirea proiectelor, începând cu 16 septembrie, este de 25 de puncte. Înscrierile se fac online, pe site-ul AFIR.  

Din 15 iulie până în prezent, au fost depuse 116 proiecte în valoare de circa 4,8 milioane de euro. 

Din totalul de 43 de milioane euro alocate pentru finanțare în această sesiune, tinerii fermieri mai au la dispoziție  38,19 milioane euro, din care  

19,9 milioane euro sunt alocați tinerilor din diaspora. 

Situația proiectelor depuse la zi, în timp real, precum și a disponibilului de fonduri poate fi urmărită pe site-ul AFIR, prin Contor Disponibil. AFIR 
încurajează pe toți cei interesați să depună cerere de finanțare să consulte situația depunerilor la zi, pentru a evalua corect șansele de a obține 

finanțare în contextul posibilității depunerii unui număr mare de proiecte cu punctaj similar. 

Reamintim faptul că finanțarea se acordă în urma evaluării proiectelor în funcție de criteriile de selecție și criteriile de departajare detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în funcție de nivelul de calificare în domeniul agrico l. De asemenea, în cazul 
în care există proiecte cu același punctaj şi aceleași priorități, departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a 

exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 
de euro în funcție de dimensiunea exploatației agricole (dimensiunea exploatației agricole se poate calcula și prin noua aplicație pusă la dispoziț ia 

publicului pe pagina de internet a AFIR - http://so.afir.info/). 

Finanțarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea  Contractului de 
finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru 

exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. 

Depunerea cererilor de finanțare se poate opri înainte de termenul limită (15 octombrie 2020, ora 16:00), dacă valoarea publică totală a proiectelor 
depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 150% din alocarea sesiunii.  

Academia Română - Tehnologia 5G - subiect de dezbatere națională 

Academia Română a lansat în data de 27 august 2020 un comunicat de presă în care atrăgea atenția că utilizarea pe termen 

lung a tehnologiei 5G poate avea efecte negative asupra sănătății oamenilor. Tema, așa cum precizam, este sensibilă la nivel 

mondial și a generat și continuă să genereze dezbateri în comunitatea științifică internațională. 

Comunicatul nostru a fost gândit ca o invitație către întreaga societate românească (specialiști, factori de decizie, mediul 
economic, corpul medical și întreaga populație), pentru ca împreună să analizăm și să ajungem la niște concluzii utile fiecăruia 

dintre noi. 

Comunicatul a stârnit controverse, ignorându-se faptul că Academia Română a solicitat o analiză a impactului utilizării pe 
termen lung, deci ca urmare a expunerii de lungă durată a populației la radiațiile emise de aceste tehnologii. Studiile au 

menirea să trateze într-o manieră echilibrată avantajele și dezavantajele acestor tehnologii și să evalueze potențialul de risc 
asupra sănătății. 

Academia Română nu se opune implementării noilor tehnologii, ci dorește să fie luat în considerare principiul medical al 

prevenției înainte de trecerea la utilizarea lor pe scară largă.Precizăm că decizia conducerii Academiei Române de a retrage 
comunicatul de pe site-ul instituției a fost luată ca urmare a hotărârii de a prelua inițiativa organizării unei dezbateri la nivel 

național, cu participarea tuturor factorilor implicați și elaborarea unui document comun.Tema impactului tehnologiilor 5G 
asupra sănătății oamenilor, alături de subiecte precum impactul evoluției tehnologiei informației și comunicațiilor asupra 

omului şi societăţii, schimbările climatice, sistemul de educație contemporan și raportul dintre învățământul on-line și educația 
în clasă, se încadrează în seria de probleme majore ale societății pe care le-a abordat în ultima perioadă Academia Română. 

 Biroul Prezidiului Academiei Române. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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 


