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Restricții în alimentarea cu apă potabilă în județ 

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență din data de 1 septembrie a.c. , la solicitarea operatorului 

de apă, Nova Apaserv, având în vedere contextul epidemiologic, 

lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate din ultima perioadă 

care au dus la creșterea consumului de apă, s-a aprobat un 

program de furnizare a apei pentru luna septembrie pentru 

localitățile alimentate cu apă din conducta Botoșani-Flămânzi: 

Comuna Cristești- luni, miercuri, vineri, duminica 08.00-21.00; 

Comuna Bălușeni- marți, joi, sâmbătă 08.00-14.00; 

Sat Draxini (com Bălușeni)- luni, miercuri, vineri, duminică 

08.00-14; Comuna Coșula – marți, joi, sâmbătă 08.00-21.00; 

Comuna Copălău- zilnic, 08.00-16.00; Oraș Flămânzi- zilnic, 

06.00- 10.00; În prezent, localități cu aglomerări mari de 

populație, aflate la capetele de coloane ale aducțiunilor principale 

nu beneficiază de furnizarea apei 24h/24 din cauza utilizării 

excesive a apei în diferite scopuri (udarea culturilor agricole, a 

gazonului, umplerea bazinelor etc).              

 Soluția pompării și distribuirii controlate, raționalizate, după un anumit program este de natură să asigure existența apei 

cu intermitență, dar și posibilitatea de a garanta că cel puțin câteva ore pe zi, un oraș precum Flămânzi ar beneficia de apă 

potabilă din rețeaua de distribuție. Reprezentanții Nova ApaServ susțin că în situația revenirii la un consum rațional și ponderat 

constatat în celelalte luni ale anului, se va reveni la o stare de normalitate. 

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru: Aproape 4% din populația țării a 

dezvoltat anticorpi la COVID-19 

Ministrul sănătății,  Nelu Tătaru, a declarat că 

numărul persoanelor care au dezvoltat 

anticorpi a crescut cu aproape 2%, față de 

primele date furnizate în vară.În prima etapă, 

au fost analizate serurile provenite de la 

4.000 de persoane, iar în cea de-a doua etapă 

a studiului național, au fost recoltate probe de 

la aproape 13 mii de persoane.  

 „Media europeană și țările care au 

avut o infectare mai mare au raportat 

imunizarea de 5-6%. Noi avem o imunizare 

mică”, susține ministrul sănătății. Nelu 

Tătaru susține  că Ministerul Sănătății are 

nevoie de aproximativ 178 de milioane de 

euro numai pentru testări în următoarele 5 

luni și că ar vrea ca instituția să obțină acești 

bani de la Comisia Europeană, în contextul în 

care România are acces la fonduri comunitare 

pentru refacerea economiei afectate grav de 

criza sanitară.                 

 Aproape 4% din populația țării a dezvoltat anticorpi la COVID-19, arată ultimele date analizate de direcțiile de sănătate 

publică și Institutul de Sănătate Publică, după interpretarea analizelor a aproape 8.000 de români. 
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                                            SUSȚINE-I PE CEI DE LÂNGĂ TINE 
 

Asociația SUSȚINE-I PE CEI DE LÂNGĂ TINE organizează în data de 5 septembrie, începând cu ora 14:00, 

în colaborare cu Restaurant LA STRADA, primul eveniment caritabil prin care colega noastră ANCA 

ȘEREMET va prezenta în jur de 40 de sortimente de prăjituri naturale care sunt puse la dispoziție pentru toți 

cei care vor face consumație la acest restaurant, începând cu ora 14.00.Iubitorii de prăjituri pot degusta din 

candy- bar. cest eveniment caritabil are ca scop strângerea de fonduri pentru a putea susține, în continuare, 

oamenii aflati in nevoi, familii, copii, tineri, oameni talentați. 

Copiii de astăzi sunt viitorul de mâine! Nu putem spera la un viitor mai bun dacă nu ne implicăm pt a dezvolta 

ceea ce trăim în prezent.  La eveniment vor fi puse 2 urne pentru cei care doresc să sprijine ASOCIAȚIA 

SUSȚINE-I PE CEI DE LÂNGĂ TINE care și-a propus să se implice activ. În cele ce urmează, vă redăm 

povestea despre pasiunea doamnei Anca Șeremet, colegă și membru al Asociației ”SUSȚINE-I PE CEI DE 

LÂNGĂ TINE”, care reușește să ne încânte papilele gustative cu dulciuri minunate. ,,Cel mai frumos lucru în 

viața omului este acela de a-și transforma visul în realitate. Totodată, dacă avem visuri înseamnă că ne-am 

descoperit vocația. Printre acei oameni cu visuri și vocații evidențiate mă pot număra și eu.Pasiunea mea, care 

s-a transformat în meserie și sursă de trai, este aceea de a mă ”juca” cu dulciurile, adică să prăjituresc. Am 

deprins această aptitudine, cu talent și inspirație, în bucătăria mamei mele, de când eram copil. Pe ea o 

moștenesc.Toate rețetele clasice de prăjituri le-am adaptat după gustul meu, transformându-le în produse 

inovatoare. Aceste prăjituri delicioase sunt realizate numai cu produse integrale, de calitate. De aceea reușesc 

să producă ”curcubeu” pe cerul gurii al clienților.Am o mare bucurie pe care o pot numi chiar vis împlinit, 

acela fiind lansarea produselor mele într-un candy bar complex, realizat din circa 40 de sortimente de dulciuri 

naturale." Toți cei care doresc să sprijine ASOCIAȚIA SUSȚINE-I PE CEI DE LÂNGĂ TINE 

o pot face și în cele 2 conturi deschise: IBAN-UL CONTULUI ÎN LEI 

RO17BTRLRONCRT0557162501 IBAN-UL CONTULUI ÎN EURO 

RO64BTRLEURCRT0557162501 Vă așteptăm cu drag!  Emanuel Corduneanu 

Președinte  Asociație Susține-i Pe Cei De Lângă Tine, Telefon: 0745 811 379 

 

DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE AN UNIVERSITAR 2020-2021 la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Consiliul de Administrație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

anunță că anul universitar 2020-2021 va începe în data de 14 septembrie, pentru toate formele de învăţământ. În semestrul I 

din anul universitar 2020-2021, activitatea didactică se va desfăşura atât on-line cât și față în față.  

Inginerie - La toate facultățile, studenții de la ciclul de licență, învăţământ cu frecvenţă, vor participa la cursuri doar 

on-line. În primele şapte săptămâni din semestrul I, studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultăţile 

de Agricultură, Horticultură şi Zootehnie, din anii I şi II vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă 

în faţă, iar studenţii din anii III şi IV vor efectua aceste activităţi didactice on-line.În ultimele şapte săptămâni din semestrul 

I, studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, din anii III şi IV vor efectua activităţi didactice practice 

(laboratoare/seminarii) faţă în faţă, iar studenţii din anii I şi II vor efectua aceste activităţi didactice on line. 

 Medicină veterinară - În primele şapte săptămâni din semestrul I, studenţii de la Facultatea de Medicină Veterinară, 

din subgrupele A, din toţi anii de studii, vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă în faţă, iar studenţii 

din subgrupele B, din toţi anii de studii, vor efectua aceste activităţi on-line.În ultimele şapte săptămâni din semestrul I, 

studenţii din subgrupele B, din toţi anii de studii, vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă în faţă, 

iar studenţii din subgrupele A, din toţi anii de studii, vor efectua aceste activităţi didactice on-line.  

Învățământ la distanță Activităţile didactice pentru studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ la distanţă, se vor 

realiza majoritar on line, aceștia urmând a fi convocați de 2-3 ori la sediul facultăților pentru activități față în față.  

La ciclul de masterat toate activităţile didactice se vor desfăşura on line, cu excepţia unor lucrări practice care, pe baza 

unei programări aprobate de conducerile facultăţilor, se vor desfăşura faţă în faţă.  

La ciclul de doctorat ,doctoranzii din anul I vor desfăşura activităţile didactice doar on line. Doctoranzii din anii II şi 

III, vor desfăşura activităţi de cercetare, în laboratoare, câmpuri didactice, ferme etc. conform planului individual de pregătire. 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1365 cazuri noi de infectare, doar 5 

cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 3 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

91.256 de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 

19).39.275 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.619  pacienți 

asimptomatic i au fost externați la 10 zile după depistare. 

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

înregistrate 1.365 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 

(COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test 

pozitiv. ână astăzi, 3.765 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-

19 au decedat. 

În intervalul 02.09.2020 (10:00) – 03.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 44 de decese (27 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți 

infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, 

Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul 

București. Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 decese au fost înregistrate la categoria de 

vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 

80 de ani. 43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat 

comorbidități.    

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.288. Dintre acestea, 503 sunt internate la 

ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.876.063 de teste. Dintre acestea 23.973 au fost efectuate în ultimele 24 de 

ore, 14.760 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.213 la cerere.De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, 

au fost raportate și rezultatele a 2 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 septembrie. Pe teritoriul 

României, 9.655 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.988 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea,  34.217 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 45 

de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.026 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 481 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 709 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 156.701 

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

19 (coronavirus): 1.903 în Italia, 1253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 158 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  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia,  Bulgaria, 

Kazakhstan, Ucraina, 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 2 septembrie 2020, au fost raportate 2.252.224 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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Colegiul Laurian și Liceul Pedagogic – unități pilot în 

modernizarea învățământului românesc 

Metode noi, programe internaționale și abordări didactice de viitor vor fi aplicate în 

următorii cinci ani în două dintre unitățile de nivel liceal din Botoșani, grație includerii 

acestora pe lista aprobată de ministerul de resort cu obiectivele strategice ale proiectului 

România Educată. Din Botoșani au fost selectate Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, unitățile 

de profil din toate județele fiind cooptate ca și componentă obligatorie a proiectului, dar și 

Colegiul Național ”A.T.Laurian”, acesta înscriindu-se, în urmă cu ceva timp, în cursa pentru 

beneficiarii proiectului pilot.     

În mod concret, unitățile experimentale și de aplicație vor găzdui și implementa, în cei cinci 

ani, diverse programe educaționale inovative, ce vor include formarea personalului didactic, diversificarea ofertei 

educaționale puse la dispoziția elevilor, fără a afecta, însă, valorile, profilul absolventului, competențele-cheie și ariile de 

învățare. Proiectul va fi finanțat de la bugetul de stat, sau din surse suplimentare atrase de minister, fondurile urmând a acoperi 

activitățile suplimentare realizate de cadrele didactice, precum și alte costuri conexe. Hotărârea de Guvern ce aprobă 

regulamentul cadru ține să atragă atenția ca, prin derularea programului, să nu fie afectate drepturile elevilor referitoare la 

accesul la educație, evaluare, transfer, participare la evaluări și examene naționale.  

Proiectul prinde și o serie de universități ce vor asigura formarea cadrelor didactice, coordonarea programelor de practică 

pedagogică, a celor de masterat pentru studenții ce doresc să intre în proiect, pentru a  aplica în licee noutățile didactice vizate 

de specialiști. Universitățile vor fi, așadar, partenerii contractuali ai unităților de nivel liceal.  În rândul celor din urmă vor fi 

selectate cadre didactice, numite profesori-mentori, ce vor derula activități didactice de mentorat, tutorat, coaching, 

implementând fiecare etapă a viziunii ce-și propune modernizarea învățământului românesc. Criteriile de selecție vor trebui 

să respecte cerințele ministeriale exprimate într-o metodologie specifică aprobată de minister, precum și în clauzele din 

contractul încheiat între universitate și unitatea de învățământ – școală de aplicație.  

” E firesc să ne bucure includerea Colegiului ”A.T.Laurian” printre beneficiarii programului România Educată și 

așteptăm cu nerăbdare să începem să derulăm efectiv activitățile componente. Pentru noi selectarea vine ca o apreciere 

din partea oficialilor din minister a pașilor consistenți făcuți de laurieni pentru a se alinia la învățământul din noua eră a 

didacticului. Pentru preocuparea noastră, a directorilor, dar și a colegilor mei, pe care-i felicit și acum, pentru a face loc 

în lecțiile de fiecare zi  metodelor noi de predare, abordării integrate de tip STEM, lobatorului SMART  și tuturor celorlalte 

noutăți cu care toate catedrele din Laurian vin în întâmpinarea elevilor lor. ”, a declarat dr. Mihaela Liliana Prăjinariu, 

director al colegiului național botoșănean prins în programul ministerului. 

CEA MAI MARE CAPTURĂ DE PASTILE DE CAPTAGON ȘI 

HAȘIȘ DIN ISTORIA POLIȚIEI ROMÂNE 

În urma unei operațiuni desfășurate de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog 

și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, 

demarată în august 2020, au fost descoperite droguri în valoare de 80.000.000 de euro. La data de 30 august a.c., a ajuns în 

Portul Constanța o navă ce transporta două containere, cu 40 de tone de produse nealimentare, trimise din Portul Latakya, 

Siria și care ar fi tranzitat Turcia. În urma unui control desfășurat pe baza ordonanțelor emise de procurorul de caz, în unul 

dintre cele două containere au fost descoperite, disimulate, 1.480 kg. de hașiș și 751 kg. de pastile de captagon (4.024.250 de 

pastile de captagon).  Valoarea de piață a drogurilor este de aproximativ 80.000.000 de euro. Drogurile ar fi fost disimulate 

între marfa legală, astfel încât să se evite descoperirea acestora prin mijloace tehnice specifice de detectare a acestor 

substanțe. Marfa de acoperire era săpun organic cu o densitate foarte mare, care avea menirea de a masca drogurile ce se aflau 

între cutiile de carton ce conțineau săpun. Comprimatele de tip captagon, uzual, au un conținut ridicat de amfetamină. Captura 

reprezintă cea mai mare captură de pastile de captagon și hașiș din istoria structurilor de combatere a traficului de droguri din 

cadrul Poliției Române. Activitățile efectuate în cadrul operațiunii au fost desfășurată în cooperare cu D.E.A. -S.U.A. În 

prezent, se efectuează cercetări cu privire la mai multe persoane, cetățeni români și străini, pentru a se stabili implicarea în 

organizarea acestui transport de droguri. În cadrul operațiunii, s-a beneficiat și de sprijinul Biroului Vamal Constanța Sud 

Agigea. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Bărbat reținut pentru 24 de ore  pentru încălcarea ordinului de protecție 

 La data de 31 august 2020, polțiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore 

pe numele unui bărbat  de 47 de ani din comuna Corni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii încălcarea ordinului de 

protecție.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta,la data de 31 august a.c. a încălcat ordinul de protecție 

emis de Judecătoria Botoșani, prin care îi era interzis să se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri de locuința de 

domiciliu, precum și de soția sau copiii săi.Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ. 

La volan, fără permis și sub influența băuturilor alcoolice 

         La data de 31 august 2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au depistat în trafic, pe drumul 

județean DJ 207 N, pe raza localității Cristești, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani din aceeași localitate.În urma 

verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

 Mai mult de atât, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,67 

mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără 

permis si conducere sub influența alcoolului. 

                        Minori cercetați pentru furt 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni efectuează cercetări față de doi minori de 11 și 13 ani din orașul Săveni, sub 

aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în noaptea de 29/30 

august a.c., aceștia au pătruns fără drept în incinta unei societăți comerciale de pe raza orașului Săveni, iar din interior au 

sustras 476 de lei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii menționate mai sus. 

Tânăr reținut  pentru trei infracțiuni                

          La data de 29 august 2020, polțiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanță de reținere pentru 24 

de ore pe numele unui tânăr de 22 de ani din comuna Todireni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de 

domiciliu, lovire sau alte violențe și tentativă la viol.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în noaptea 

de 28 spre 29 august 2020, ar fi întrerupt alimentarea cu energie electrică de la locuința victimei, prin decuplarea de la stâlpul 

de electricitate, iar în momentul în care persoana vătămată, o femeie de 37 de ani, a părăsit locuința, tânărul ar fi pătruns în 

interiorul imobilului. În momentul în care femeia s-a întors în locuință, bărbatul ar fi încercat, prin intrebuințarea de violențe, 

să întrețină relații sexuale cu aceasta, însă a renunțat la acțiune din cauza țipetelor victimei. Tânărul de 22 de ani a părăsit 

locul faptei, fiind depistat în aceeași noapte de către polițiști, pe raza localității de domiciliu. Acesta a fost introdus în Centrul 

de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. 

          Arestați pentru viol și tâlhărie 

La data de 27 august 2020, polțiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 

de ore pe numele a doi tineri de 25 și 27 de ani, din comuna Nicșeni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de viol și 

tâlhărie calificată. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 26 august 2020, ar fi pătruns în 

locuința victimei, o tânără de 23 de ani din comuna Vlădeni, având fețele acoperite și înarmați cu un cuțit. Cei doi ar fi 

exercitat asupra tinerei acte cu violență și amenințări, determinând-o să întrețină relații sexuale cu fiecare dintre ei. Ulterior, 

cei doi tineri, tot prin folosirea de violențe ar fi sustras din locuință suma de 500 de lei și două telefoane mobile, ulterior 

părăsind locul faptei. În urma sesizării persoanei vătămate și a  investigațiilor efectuate, la data de 27 august a.c., cei doi tineri 

de 25 și 27 de ani au fost depistați pe raza comunei Nicșeni.La vederea polițiștilor cei doi au încercat să se sustragă, 

procedându-se la urmărirea lor și întrucât nu s-au supus somațiilor, au fost executate două focuri de armă în plan vertical și 

unul înspre aceștia.În urma utilizării armamentului din dotare, nu au rezultat victime sau pagube materiale. Cu ocazia 

controlului corporal, asupra acestora au fost găsite bunuri sustrase din locuința persoanei vătămate. Cei doi au fost introduși 

în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând să fie prezentați în fața instanței de judecată cu propunere 

de luare a unei măsuri preventive.       
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*S.C. REB GLASS SRL  solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ”ATELIER PRELUCRARE GLAFURI 

GRANIT”, situat în localitatea Darabani, str. Dreptății nr. 7, județul Botoșani.       

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

de la data apariției anunțului. 

*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 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. 
 

*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 5800 teren Hudum jud Botosani in apropierea soselei Botosani Suceava cu expunere spre rasarit , in 

apropierea zonei de case.Pret 7Euro/m .Exista cale de acces pe ambele capete ale terenului unde pot intra camioane 

sau autoturisme.Tel. 0734.754.758 

Vand/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre Corni,21 ml deschidere 

la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro 

mp,accept schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 

21, Accept schimburi. Tel. 0748871234 

Vw TIGUAN recent adus în țară, an fabricație 2015, Motorizare 2.0 diesel 140 cp, Euro 5,Cutie viteze 

automat,TEL.0745243341  

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

Mazda CX-7 -35 682 RON an fabricație 2008 2.3 benzina. stare foarte buna7500€ negociabil, tel. 074421342 
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Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veți primii 8 piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

Locuri de Muncă în STRĂINĂTATE!! 1 400 - 1 800 € 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

 

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

buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 

0744 862 373   

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Zilele Nordului 2020, ediție limitată: 2.000 de participanți la 25 de 

evenimente și concerte 
 

Ultimul festival al verii și unul dintre puținele care s-au ținut și în acest an, a adunat 2.000 de participanți la 

activitățile găzduite la Darabani, Ipotești, Pomârla și Botoșani, în perioada 28-30 august 2020. Ediția a șaptea 

a Zilelor Nordului, desfășurată sub genericul #Cei7AniDeAcasă, a propus 25 de evenimente și concerte. 

„Pentru că finanțările județene pentru cultură au fost anulate în mod aberant în acest an, din punct de 

vedere financiar a fost foarte greu să organizăm festivalul, pe care l-am putut face doar datorită sprijinului 

autorităților locale și al unor sponsori privați, precum și recurgând la propriile noastre economii. Chiar și 

așa, invitații, participanții și voluntarii Zilelor Nordului au readus și în 2020 în regiune atmosfera obișnuită 

de festival, cu turiști curioși să descopere regiunea, cu cetățeni dornici să învețe și să lucreze împreună, cu 

invitați de seamă plimbându-se pe străzile din Darabani și cu pensiunile pline în regiune. Suntem bucuroși 

că am reușit să fim împreună și în acest an greu”, a declarat Ștefan Teișanu, președintele Asociației Nord. 

 

Invitați din țară și din străinătate 

Mai bine de 50 de invitați din Iași, București, Cluj-Napoca și Belfast au fost prezenți la dezbaterile și atelierele desfășurate în Darabani, cel mai 

nordic oraș al României: oameni de cultură, arhitecți și urbaniști, istorici, specialiști în dezvoltare urbană, activiști civici, muzicieni, actori, 

jurnaliști, universitari.  De la București au venit, între alții, istoricul Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din 

România „Wilhelm Filderman” și membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Cosmin Pojoranu, fondator 

al Funky Citizens, și Irina Leca, co-fondatoare a Asociației Arche. Mai mulți ieșeni, între care Alexandrina Dinga, președintă a Asociației Civica, 

istoricul Dorin Dobrincu, universitarii Diana Mărgărit și Mihai Bulai, precum și Mircea Meriacri, coordonatorul programului Iași Capitala 

Tineretului din România, au luat parte la activități. Din Cluj s-au alăturat arhitectul și urbanistul Eugen Pănescu, împreună Oana Giurgiu și Cristian 

Hordilă, reprezentanți ai Festivalului Internațional de Film Transilvania. Marius Cristea, expert al Băncii Mondiale în România, Anamaria Vrabie, 

specialistă în inovare urbană, și urbanistul englez Ralf Alwani au fost, de asemenea, printre invitații ediției. 

 

Muzică, arte și călătorii 
Nicu Alifantis a deschis seria concertelor la #ZN7 vineri, 28 august, din balconul Conacului Balș. Sâmbătă și duminică au concertat pe Stadionul 

Orășenesc The Mono Jacks, byron, The Kryptonite Sparks, om la lună, Mădălina Pavăl Live Act Acustic și Adam’s Nest. Ediția din acest an a 

adus în fața spectatorilor și două reprezentații de teatru: spectacolul „Port” al Atelierului de Teatru și Botoșani și premiera „Gewalt la Darabani”, 

dramatizare a unui eveniment important din istoria locală, cu reverberații internaționale. După Zilele Nordului, spectacolul „Gewalt la Darabani” 

va fi jucat în marile orașe ale țării, anunță organizatorii. „Babyteeth: prima iubire”, „colectiv” și „Opinci” au fost filmele proiectate în aer liber la 

ediția din acest an a festivalului. Primul dintre ele a câștigat recent Trofeul Transilvania și Premiul Publicului la TIFF în Cluj-Napoca. Artistul 

stradal Harcea Pacea a fost și el prezent la Zilele Nordului, unde a realizat un nou mural cu tema #RădăcinileCresc pe pereții unui șantier abandonat 

din centrul Darabaniului. În acest an Tururile Nordului nu au putut fi organizate. În schimb, organizatorii au propus festivalierelor șapte trasee 

recomandate pentru călătorii de o zi în regiune: Nordul extrem, Țara de Sus, Eminescu să ne judece, Bucovină plai cu flori, Vechile Capitale, 

Orașul Domnițelor și Darabani City. 

 

Competiții sportive 

Maratonul NorduluI MTB Pomârla, aflat la a zecea ediție, a adunat la start 200 de concurenți, în timp ce 100 de participanți au evoluat în probele 

Maratonului Nordului Teioasa Trail, aflat la a treia ediție.. Între aceștia din urmă s-au numărat campioana balcanică Paraschiva Borș și Ion Candrea, 

campion național la alergare montană. Concurenții înscriși au venit din toate județele Moldovei, dar și din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sibiu, Târgu 

Mureș, București și chiar și din alte țări: Republica Moldova și Cipru.În acest an, tradiționala competiție Nordul Joacă Tenis a adunat 20 de 

competitori în proba sa de dublu, câștigată de frații Teo și Vlad Lefter din localitatea Hudești. 

 

Inițiative de dezvoltare comunitară 

În timpul festivalului a fost lansată în Botoșani inițiativa comunitară Noul Centru Vechi, de revitalizare a centrului istoric al orașului. În prima 

fază au fost colectate donații pentru achiziționarea a 50 de jardiniere cu flori care au fost oferite locuitorilor din Centrul Vechi pentru a înfrumuseța 

fațadele caselor lor. Prin deschiderea în acest fel a dialogului între riverani și alți botoșăneni, inițiatorii campaniei speră să contribuie la creșterea 

încrederii botoșănenilor de a dezvolta orașul împreună. 

Prima ediție a Școlii pentru Dezvoltarea Moldovei, organizată de Asociația Nord și Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, a avut loc timp de 

două zile la Ipotești, cu participarea a 25 de specialiști și pasionați de dezvoltare locală din regiune. O altă școală de vară a fost organizată cu 

scopul întăririi sectorului ONG din Nord, iar la aceasta au luat parte reprezentanți ai 10 organizații și grupuri informale. Voluntar în Nord, 

tradiționala școală de vară pentru voluntarii ZN, a oferit și în acest an scurte cursuri de formare pentru 70 de participanți. 
Munca echipei a fost și în acest an una pro bono, iar activitățile din cadrul festivalului au fost realizate cu sprijinul partenerilor Bergenbier și Radio 

Guerrilla, al partenerilor instituționali Primăria Darabani, Primăria Pomârla, Primăria Botoșani și DJST Botoșani și ai companiilor Arond, Betty 

Ice, Cadasplan Solutions, Casa Andrei, Darex Auto, D&D Construct, Exemplar Dent, Piatră Chiș, Pirania, Romraz Consulting, Sagrod, 

Voronskaya, Aqua Carpatica. Ediția următoare a festivalui va avea loc la finalul lui august 2021. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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DANGA-LANGA SAU FOLOSIREA GÂNDIRII DIVERGENTE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
                   PUNCTE DE VEDERE de MARIA BACIU 

Cum eu, din când în când, am obiceiul să mai privesc și la televizor, am și bafta să 

dau, uneori, peste scene de mare profunzime, care izvorăsc direct din puțul gândirii 

opinentului. Așa mi-a fost dat să ascult, pe un post tv., frecventat de mulți îngrămădiți 

acolo, o persoană„însemnată”, „nu spui ține”, „da’ becher ”, vorbind cu voce apăsată și 

sigură despre importanța „gândirii divergente” în Învățământ. Este cunoscut faptul că 

despre acest sector de activitate își ia dreptul oricine să debiteze păreri și să dea „indicății”, 

pretinzându-se cunoscător, fără să se jeneze. Divergența presupune un dezacord de păreri, 

concepții deosebite asupra unor lucruri, adică puncte de vedere diferite asupra unor chestiuni. Dar aceste puncte de vedere se 

bazează pe logică și sunt susținute cu argumente științifice.          

  Când avem ocazia să auzim discuții despre metoda divergenței în Învățământ din gura onorabililor politicieni, 

înțelegem un fel de „danga-langa” și asta pentru că informațiile pe care le dețin le-au primit la „gura calului”, nefiind procesate, 

iar ceea ce transmit nu se bazează pe certe explicații și pe logică. Opinentul este convins că nu va mai „ciripi” nimeni dintre 

ascultători, auzindu-i măreața idee.              

  Despre ce este vorba? „Persoana importantă” a auzit pe cineva prin Europa, pe unde „se vântură” el, că, pentru 

pregătirea actuală a elevilor, sunt depășite metodele de până acum, trebuind „musai” să îmbrățișăm „gândirea divergentă” 

care va descuia toate ușile claselor și toate mințile copiilor...Exemplul dat suna astfel: „Dă unui copil de trei ani o clamă, și el 

va face zece lucruri cu ea. Un copil de opt ani va face doar cinci lucruri cu acea clamă, iar un adult, un singur lucru, prinzând 

cu clama niște foi de hârtie.”                

 Și ?! Musiul nu lucrează la catedră și, se pare, nici nu e curios ce ar înțelege elevii sau cum ar reacționa, iar metoda ar 

determina dezvoltarea învățământului până la genunchiul broaștei...De ce? Pentru că învățarea prin descompunerea unor 

elemente presupune gândire logică. Care ar fi logica unui copil de trei ani în folosirea clamei? El nu posedă nici cunoștințe 

despre obiectul respectiv, iar aplicarea didacticii presupune discernământ. Acest pedagog ar trebui să ia clama din mâna 

copilului de trei ani, fiindcă acesta, sigur, și-o poate vârî în nas, în gură ori își va scoate ochii cu ea, și atunci ar compromite 

definitiv aplicarea unei metode atât de noi în învățământul actual!...         

 Și ar mai fi încă ceva: informațiile auzite, indiferent de la ce mare sculă pe basculă, trebuie verificate și trecute prin 

filtrul cunoașterii și al inteligenței. Acum există semănători de idei pe toate drumurile, mai ales dintre cei care au două clase 

mai mult ca trenul!... Cu exemple eronate sau trunchiate spuse publicului, treci drept inteligent și firoscos, mai ales în fața 

celor care nu mai citesc, nu mai învață și nu-și pun niciun fel de probleme, luând de bun tot ce aud. Iar Învățământul a devenit 

atât de „divergent”, încât nu mai e nicio problemă dacă îl încurcăm și mai mult...       

 Ce va să zică să auzi pentru prima dată o asemenea expresie !... 

Măsuri speciale la Botoșani pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19 

- Începând cu data de 01.09.2020 activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție film și 

audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și meserii, precum și evenimente culturale în aer liber se pot 

desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin 

(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificărilor ulterioare. În aceste condiții, organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de 

spectacole și/sau concerte este permisă, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a 

cazurilor din județul Botoșani este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 locuitori. 

- Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și 

cu respectarea regulilor de distanțare fizică. 

- Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 100 de persoane 

și cu respectarea regulilor de distanțare fizică. 

- 1. Începând cu data de 01.09.2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și 

consum al produselor alimentare și /sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este 

permisă în localitățile din județul Botoșani unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori. 

2. Începând cu data de 01.09.2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este 

permisă în localitățile din județul Botoșani unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori. 

3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiuni sau altor unități de cazare este permisă doar pentru clienții cazați 

în hotel, în localitățile din județul Botoșani unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori. 

4. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani va decide restricționarea sau închiderea într-o localitate de pe raza județului Botoșani 

a activității operatorilor economici menționați mai sus dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, trece peste pragul de 1,5/1000. 

5. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani va decide reluarea activității operatorilor economici menționați mai sus dacă incidența 

cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada precizată este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori. 

6. Operatorii economici vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului economiei. 



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

        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 

 


