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Razie a Poliției Rutiere pe raza 

municipiului Botoșani 

La data de 15 septembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat 

o acțiune pe raza municipiului Botoșani, pe linia combaterii principalelor cauze 
generatoare de accidente rutiere și pentru identificarea și sancționarea 

conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor sau 
opresc/staționează autovehiculele pe trecerile pentru pietoni sau la mai puțin de 

25 de metri față de acestea.       
 Cu ocazia acțiunii au fost legitimate 68 de persoane, controlate 56 de 

autovehicule și au fost efectuate 18 testări alcoolscopice.În urma neregulilor 
constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 
peste 3.400 de lei.  De asemenea, au fost reținute 5 permise de conducere și 2 

certificate de înmatriculare. 

Guvernul PNL deschide Punct de Lucru la Dorohoi pentru 

Serviciul de Înmatriculări Auto 

Așa cum a anunțat în urmă cu o lună de zile președintele PNL Botoșani, 

senatorul Costel Șoptică și candidatul PNL la funcția de președinte al 
Consiliului Județean Botoșani, în cel mai scurt timp, se va deschide un 

Punct de Lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatricularea Vehiculelor și în municipiul Dorohoi. 

Chiar astăzi, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a făcut public 
numele localităților din întreaga țara unde se deschid puncte secundare 

de lucru pentru înmatriculări, printre care și municipiul Dorohoi. ”Este 
o dovadă în plus a implicării mele în tot ceea ce înseamnă problemele 

și necesitățile județului Botoșani. Omul trebuie ajutat, nu încurcat nici 
în documente, nici în drumuri interminabile. De aceea s-a procedat la 

descentralizarea serviciilor de obținere a permiselor și înmatriculare a 
vehiculelor unde există distanțe mai mari între reședința de județ și 

cetățeni. În cazul nostru, botoșănenii din zona Dorohoi și a comunelor 
limitrofe nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la sediul principal din 
municipiul Botoșani, ci vor avea punct de lucru chiar în Dorohoi” , a 

declarat Costel Șoptică, candidatul PNL la funcția de președinte al 
Consiliului Județean Botoșani. Măsura vine ca urmare a volumului mare 

de solicitări din partea botoșănenilor, dar și pentru a evita aglomerațiile.        
  La ora actuală, se fac demersuri pentru identificarea spațiului în care să funcționeze Serviciul de Înmatriculări pentru 

ca în cel mai scurt timp să devină funcțional.             
  ”Este un proiect la care, împreună cu întreaga mea echipă din minister, lucrăm de șase luni. Ar fi fost de neconceput 

ca județul Botoșani, în speță zona Dorohoi, să nu apară pe lista respectivă. Primul pas și cel mai important, s-a făcut - a fost 
semnat ordinul de înființare a acestui centru secundar. Implementarea efectivă a proiectului în cel mai scurt timp cade de 

acum pe umerii factorilor de decizie locali. Întregul demers este făcut în beneficiul cetățenilor din zona respectivă, care astfel 
vor economisi timp și bani”, a declarat secretarul de stat în MAI, botoșăneanul Gheorghe Sorescu. Scopul candidatului PNL 

la funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani, Costel Șoptică, este ca fiecare botoșănean, indiferent de localita tea 
din care face, indiferent ce culoare politică are administrația locală, să aibă acces la serviciile publice. 

Departamentul de Comunicare al PNL Botoșani 
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 FACEM CE TREBUIE! 

Comuna Cristești va fi inclusă în Zona Metropolitană Botoșani 

Cătălin Flutur, primarul Municipiului Botoșani, și Lucian 

Borfotină, primarul comunei Cristești, au pus la punct 
proiectul de extindere a Zonei Metropolitane Botoșani, 

astfel încât din aceasta să poată face parte și comuna 
Cristești. 

”Astăzi împreună cu Lucian Borfotină, primarul comunei 

Cristești, am pus la punct proiectul de extindere a Zonei 

Metropolitane Botoșani, astfel încât din aceasta să poată 

face parte și comuna Cristești. În viziunea mea, Zona 

Metropolitană va fi un instrument foarte important pentru 

atragerea de fonduri europene în perioada următoare. Vom 

face această structură eficientă, în beneficiul tuturor 

unităților administrativ-teritoriale componente. Includerea 

comunei Cristești, condusă de domnul primar Lucian 

Borfotină, în Zona Metropolitană Botoșani va fi benefică 

pentru dinamizarea activității”- a declarat Cătălin FLUTUR. 

La rândul său, Lucian Borfotină s-a declarat încântat de perspectiva ca Zona Metropolitană Botoșani să se extindă, cuprinzând 

și comuna pe care o conduce: ”Este modul cel mai bun în care văd dezvoltarea comunei Cristești în anii viitori. Sunt convins 

că domnul Cătălin Flutur, pe care eu îl susțin cu toată încrederea, va continua să fie primarul ales al botoșănenilor și după 

data de 27 septembrie, iar dânsul reprezintă cea mai bună garanție în privința capacității ridicate de absorbție a fondurilor  

europene, inclusiv prin structura Zonei Metropolitane, ceea ce ne va ajuta enorm și pe noi, la Cristești”. 

(Comunicat Cătălin FLUTUR) 

Ovidiu Cernăuțeanu: „Încurajez botoșănenii așa voi face și eu, să 

continue alături de Cătălin Flutur!” 

Comunicat de presă:  

”Sunt artistul OVI, dar mai mult decât atât, sunt 

concitadin cu voi, născut și crescut în orașul nostru 

drag, Botoșani! Și doresc la fel ca și voi, ca acest oraș 

să cunoască o continuă dezvoltare pe toate 
planurile. Sunt multe de făcut încă, dar sunt absolut 

convins ca omul potrivit pentru a duce mai departe 

proiectele importante pentru Botoșani, este actualul 

primar Cătălin Flutur. Și spun asta pentru că l-am 

cunoscut personal în ultimii ani, descoperind un om 

educat, cu simțul umorului, tenace și o mentalitate cu 

adevărat vestică, europeană! După ce am locuit peste 

20 de ani în Norvegia, am fost plăcut surprins să vad 

că există și oameni capabili, cu discurs și inteligență 

la primăria orașului nostru! Lăsând deoparte 

preferințele politice ale fiecăruia dintre noi, încurajez 

botoșănenii așa voi face și eu, să continue alături de 

Cătălin Flutur! Botoșaniul merită să fie condus doar 

de oameni cu har, cărora le pasă de comunitatea din 

care trăiesc și cu spirit european! 

 Eu votez Cătălin Flutur! 

.___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1679 cazuri noi de persoane infectate,  

4312 decese 

Până astăzi, 17 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 108.690 
de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponib ile 

la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în 
aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt 
timp posibil, imediat ce devin disponibile. 

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

înregistrate 1.679 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, 4.312 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. 

În intervalul 16.09.2020 (10:00) – 17.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 de decese (18 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, 
Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București. Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de 

vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani 
și 6 decese la categoria de peste 80 de ani. 26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un 
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 6.960. Dintre acestea, 460 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.160.669 de teste. Dintre acestea 24.025 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.292 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.733 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și 
rezultatele a 100 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 17 septembrie. 

Pe teritoriul României, 11.540 de  persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.807  persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 38.167 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 7 persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.164 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 575 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 667 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 163.800 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, 1.253 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. 

Până la data de 16 septembrie 2020, au fost raportate 2.675.637 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 

Bărbat reținut pentru 24 de ore pentru infracțiuni în trafic 

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui 
bărbat de 39 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și refuz de prelevare de mostre 

biologice.  În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada 
Drochia, din municipiul Dorohoi, nu a respectat indicațiile polițiștilor rutieri de a opri, continuându-și deplasarea.  S-a 

procedat la urmărirea acestuia cu autospeciala de poliție având semnalele luminoase și acustice în funcțiune, până în localitatea 
Broscăuți, unde, conducătorul auto a abandonat autoturismul și a fugit într-un lan de porumb.  În scurt timp a fost prins și 

imobilizat de polițiști, fiind condus la sediul poliției pentru efectuarea de verificări.       
  În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că bărbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule și avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.Acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice de 
sânge.  Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus, urmând ca în funcție de rezultate 

să se dispună măsuri procedurale. 

Fundația Regală Margareta a României organizează, joi, 1 

octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor, conferința 

națională „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”. 

Peste 3,7 milioane de persoane din România au vârsta peste 65 de ani, conform raportului 
INSSE de la 1 ianuarie 2020, iar ritmul îmbătrânirii populației este alarmant, plasând țara 

noastră pe locul 2 în topul țărilor europene. Evenimentul „Bune practici pentru o bătrânețe 
frumoasă”,singurul pe această temă din România, își propune să aducă în atenția 
participanților cele mai noi informații din domeniul senectuții și soluții eficiente și inovatoare 

de creștere a calității vieții seniorilor. Cea de-a patra ediție a conferinței se va desfășura on-
line șise adresează specialiștilor din ONG-uri, instituții publice și private, companii cu produse 

și servicii dedicate vârstnicilor, care pot implementa exemplele de bună practică în 
comunitățile lor. 

Temele abordate în cadrul acestei ediții vor fi raportate la contextul actual al pandemiei SARS-
CoV-2 care a afectat grav viața vârstnicilor la nivel mondial și vor include: statistici actuale 

privind vârstnicii din România și felul în care pademia le-a schimbat viața, efectele pandemie i 
globale asupra stării de sănătate fizica și mintală a vârstnicilor, soluții practice în sprijinul 

vârstnicilor în perioada pandemiei, oportunități de participare socială și de implicare în 
comunitate în această perioadă. 

Ca în fiecare an, în cadrul conferinței va fi lansat și Topul nevoilor vârstnicilor din 

România și soluțiile oferite acestora, realizat prin prelucarea datelor din programul social 

Telefonul Vârstniculuicare, în peste patru ani de funcționare, a înregistrat mai mult de 51.000 de interacțiuni cu seniori din toată țara. 

Printre speakerii care au confimat deja prezența, ne bucurăm să îi amintim pe Barbara Bringuier, coordonator internațional Asociația Les petits 
frères des Pauvres, Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru, expert în geriatrie și gerontologie și coordonator al proiectului strategic Brain Aging, Mălina 

Voicu, cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Oana Budiș, coordonator programe în cadrul Fundației Regale Margareta a 
României, Roxana Molocea, coordonator Telefonul Vârstnicului, Victoria Mitrofan Crețu, coordonator Centrul Generații la Fundația Regală 

Margareta a României și Dacian Moldovan, Fundația Buckner Mureș. Înscrierile la eveniment se pot face on-line, prin completarea formularului 
de pe pagina evenimentului.  

Partener:Fundația Vodafone România. Sponsori: Hochland România, Raiffeisen Bank, Johnson Wax, Metropolitan Life, Kaufland România, 
Alliance Healthcare, Alphega Farmacie, Societatea Națională Nuclearelectrica, Hartmann, City Grill, CEZ România, Hotel Ramada . Partener 

media: Sănătatea buzoiană. 

 Cu o experiență de peste 30 de ani, Fundaţia Regală Margareta a României vine în sprijinul persoanelor vârstnice prin programe menite să crească 
calitatea vieţii acestora, cu implicarea voluntarilor și mobilizarea partenerilor instituționali și a întregii comunităţi, cele mai recente fiind Telefonul 

Vârstnicului, Fondul pentru Vârstnici și Centrele Comunitare Generații.  

Despre Fundaţia Regală Margareta a României 

Înființată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Regele Mihai, Fundația  Regală Margareta 
a României este astăzi o organizație neguvernamentală de elită care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate  pe schimbul 

de experiență și valori între generații. De-a lungul celor 30 de ani de activitate, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte durabile în domeniul 
educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii, proiecte ce și-au adus contribuția la reînnoirea spirituală și socială a 
României.           

___________________________________________________________________________________________________ 

http://www.telefonulvarstnicului.ro/
https://www.frmr.ro/evenimente-si-campanii/conferinta-ziua-varstnicului/


 

…............................................. Ediția nr. 6518, 18 septembrie 2020……………..................................................  

* SOCIETATEA PRO – GO- AMELI – SAVARA SRL, titular al proiectului: „Construire spălătorie auto”, în 

mun. Botoșani, Calea Națională nr 1, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 

„Construire spălătorie auto”, în mun. Botoșani, Calea Națională nr 1, jud. Botoșani Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai 

Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet 
http://apmbt.anpm.ro.               

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 * 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: 

- 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, respectiv: 
măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

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

      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 informați i 
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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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 agricol. 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 


