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 Școala începe la 14 septembrie, 

iar alegerile se țin în 27 

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, într-o conferință 

de presă la Bistrița, că anul școlar va începe la 14 septembrie, 

iar alegerile locale vor fi organizate în 27 septembrie și că 

acestea nu pot fi amânate.     

 „Nimeni nu s-a exprimat vreodată că vrea să amâne 

începerea școlii. Școala începe la 14 septembrie, iar alegerile se 

țin la 27 septembrie. E ridicolă această ideea exprimată de PSD 

(amânarea alegerilor locale, n.red.), la fel de ridicolă ca și 

moțiunea de cenzură. Cum să amâni alegerile? Și așa au fost 

amânate. Data alegerilor a fost stabilită prin lege adoptată de 

Parlament aproape în unanimitate. Deja a început campania 

electorală, candidații sunt în competiție electorală”, a declarat 

Ludovic Orban, în legătură cu declarațiile președintelui PSD, 

Marcel Ciolacu, care a spus că, dacă se amână începerea școlii, 

va cere și amânarea alegerilor. „E fundamental pentru 

comunitățile locale să aibă în capul trebii reprezentanți legitimi”, a mai afirmat premierul. „Sigur că le e frică la pesediști de 

alegeri și e normal, pentru că lumea s-a cam lămurit cum stă treaba cu PSD”, a adăugat Ludovic Orban. Premierul a subliniat 

că „școala va începe la 14 septembrie”. 

COVID-19 a infectat o asistentă de la Spitalul de Pediatrie și familia sa 

În ultimele 24 de ore, 11 persoane au fost diagnosticate cu noul coronavirus în 

județul Botoșani. Printre cazurile noi se numără soțul în vârstă de 40 ani și 

fetița în vârstă de 13 ani  a unei asistente din cadrul Secției de Pediatrie, 

diagnosticată zilele trecute cu Covid-19. De vineri, de la ora 10:00, până 

sâmbătă la aceeași oră, au fost prelucrate 232 de probe biologice recoltate unor 

persoane din județ, în vederea depistării Covid-19, în unitățile spitalicești din 

Botoșani iar numărul cazurilor active în prezent a crescut la 115. Incidența 

cazurilor per mia de locuitori este de 0,21. Totalul deceselor înregistrate în 

rândul botoșănenilor infectați se ridică la 98. 

Alegerile parlamentare vor fi organizate pe 6 decembrie 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a propus ca scrutinul să aibă loc în ziua de duminică, 6 decembrie 2020, a explicat 

președintele instituției, Constantin Mitulețu Buică. Acesta a precizat că a transmis Guvernului proiectul de HG în acest sens, 

alături de alte trei proiecte de hotărâre: unul privind calendarul acțiunilor electorale, unul privind măsurile organizatorice 

pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral și un altul privind cheltuielile aferente scrutinului. Astfel, premierul 

Ludovic Orban a anunțat  în debutul ședinței de guvern, că executivul va adopta  o hotărâre prin care va stabili data alegerilor 

parlamentare pe 6 decembrie. ”Azi vom adopta hotărârile privind stabilirea datei și calendarului alegerilor parlamentare. 

Guvernul e obligat de Constituție și de legea alegerilor parlamentare să stabilească data alegerilor. Mandatul acestui 

parlament se termină pe 21 decembrie, și coroborând cu prevederile legale rezultă că 6 decembrie e singura dată la care 
pot fi organizate alegerile”, a spus Ludovic  Orban. 

 



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

        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 
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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: 

1150 cazuri noi de infectare, 11 cazuri 

noi la Botoșani 

Până astăzi, 6 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

40.307 pacienți au fost declarați vindecați și 12.228 de pacienți asimptomatici 

au fost externați la 10 zile după depistare. 

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

înregistrate 1.150 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, 3.893 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au 

decedat. 

În intervalul 05.09.2020 (10:00) – 06.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 43 de decese (24 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, 

Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Timiș, Vrancea, Ilfov și București. Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de 

ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la 

categoria de peste 80 de ani. 40 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat 

comorbidități, iar pentru doi pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.287. Dintre acestea, 474 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.938.491 de teste. Dintre acestea 14.871 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 9.021 în 

baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.850 la cerere. 

 Pe teritoriul României, 9.675 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.922 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea,  35.130 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 45 de 

persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 866 de apeluri la numărul unic de urgență 112. 

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 984 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 378.900 de lei. 

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

pedepsită de art. 352 Cod Penal. 

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

care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.599 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.905 în Italia, 1253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  111 

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

Ucraina  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia,  Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica 

Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 

31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în 

Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 338 au fost declarați 

vindecați: 308 în Germania, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia. 

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din 

statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate. 

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la 

linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea 

cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate 

pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. 

 Până la data de 5 septembrie 2020, au fost raportate 2.337.151 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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*S.C. ALFA LAND REZIDENTIAL PARK S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal: Planul Urbanistic Zonal 

– „Construire centru comercial (supermagazin – conform art. 4 din O.G. nr.99/2000), gospodarie de apa, amenajare 

accese, parcari si alei pietonale, amplasare mijloace de publicitate, imprejmuire teren privat, organizare de santier, 

bransamente utilitati”, amplasament situat în mun. Botosani, Soseaua Iasului nr.29, jud. Botoșani, anunță publicul interesat 

că Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani a decis că planul nu necesită evaluare de mediu sau evaluare adecvată şi se 

supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.         

 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 10 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

* 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 

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 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



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

            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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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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De ce ne este frică de Covid-19?                        Opinii…opinii 

Nu numai noi, oamenii cu meserii mult depărtate de medicină, suntem nelămuriţi asupra cauzelor reale care au 

stat la baza declanşării acestei isterii mondiale. Specialişti de talie internaţională nu-şi pot explica de unde a 

răsărit valul de frică, acest fenomen dificil de motivat exclusiv prin caracteristicile atribuite virusului SARS 

Cov-2. Însuşiri descrise ca apocalipice, nemaiîntâlnite. Dr. Joel Kettner, canadian, o somitate în domeniul 

sănătăţii publice, Director Medical al Centrului Internaţional pentru Boli Infecţioase, se miră şi el aidoma nouă, 

novicilor: „Nu am văzut niciodată ceva ca acum, nici măcar ceva apropiat de ce se întâmplă acum. Nu am în 

vedere pandemia, pentru că am mai văzut 30 de pandemii, câte una în fiecare an. Ele se numesc gripe. Iar alte 

viroze respiratorii nu ştim totdeauna ce sunt. Dar nu am văzut niciodată genul acesta de reacţii şi încerc să 

înţeleg de ce”. Poate că această frică extrem de ciudată, ce pare a reînvia din străfundurile spaimelor noastre 

ancestrale, are ca motiv mediatizarea excesivă a bolii, o gripă obişnuită de altfel, aşa cum crede medicul 

israelian Yoram Lass, Director General a Ministerului Sănătăţii din Israel: „În S.U.A. mor anual 40.000 de 

oameni în sezonul gripei obişnuite…În fiecare ţară mor mai mulţi oameni din cauza gripei obişnuite decât cei 

care mor din cauza coronavirusului. Există un foarte bun exemplu pe care îl trecem toţi cu vederea: gripa 

porcină din 2009. […] La vremea aceea nu era Facebook sau poate că era, dar se găsea la începuturi. Prin 

comparaţie, coronavirusul este un virus cu P.R. Oricine crede că statele vor putea opri viruşii se înşeală”.

 Epidemiologul german Prof. Hendrik Streeck, Director al Institutului de Virologie şi Cercetare HIV din 

Bonn, este convins că sperietura noastră, a lumii întregi, este gratuită. Nimic nu ar trebui s-o amplifice la 

asemenea dimensiuni pentru că: „Noul patogen nu este atât de periculos, este chiar mai puţin periculos decât 

SARS-1. Ceea ce îl distinge pe SARS-Cov-2 este că se reproduce în partea superioară a gâtului şi din acest 

motiv este mult mai infecţios deoarece virusul sare dintr-un gât în altul, ca să zicem aşa. […] Nu există niciun risc semnificativ de a contacta 

boala atunci când mergeţi la cumpărături. Focarele grave au apărut după ce oamenii au stat împreună o perioadă mai lungă de timp. […] Când 

am luat probe de pe mânerele de la uşă, telefoane sau toalete, nu a fost posibil să cultivăm virusul” Sau, poate, suntem doar victimele credulităţii 

noastre prosteşti în confruntarea cu proliferarea bizară a unei noi categorii de „specialişti” care au căpătat, la fel de brusc cum au apărut, acces 

total la mijloacele de informare în masă. Virusologul american Giulio Tarro, ne atenţionează că: „Prea mulţi oameni vorbesc despre coronavirus 

fără să se bazeze pe date ştiinţifice şi fără să deţină cunoştinţe corespunzătoare”         

 Sunt unii care au prevăzut grozăvia şi i-au atribuit cauze pe care noi, azi, cu greu reuşim să le descifrăm. Încă din anul 2013, în cartea 

„Tempetes microbiennes”, Patrick Zylberman scria că  spaima care va veni, „teroarea sanitară”, este rezultanta unei strategii politice, este un 

instrument de guvernare: „În cauză este o întreagă concepţie despre destinele societăţii omeneşti într-o perspectivă care, prin multe aspecte, pare 

a fi preluată de la religii acum la apusul lor, ideea apocaliptică a unui sfârşit al lumii. După ce politica a fost înlocuită de către economie, acum, 

şi aceasta, pentru a putea guverna, va trebui completată cu o nouă paradigmă, aceea a biosiguranţei, căreia va trebui să-i fie sacrificate toate 

celelalte exigenţe. Este legitim să te întrebi dacă o astfel de societate se va mai putea defini umană sau dacă pierderea raporturilor sensibile ale 

figurii, ale prieteniei, ale iubirii va putea fi compensată, într-adevăr, de o siguranţă sanitară abstractă şi, de presupus, întru totul falsă”. 

 Dincolo de părerile şi sentinţele pe tema Coronavirus promovate prin mijloacele de comunicare în masă ne cuprinde teama pentru că suntem 

oameni. Iar istoria noastră este presărată de catastrofe. Unele naturale, altele, cele mai multe, pregătite şi declanşate de noi, cu bună ştiinţă, 

împotriva noastră.  Ne mai este teamă întrucât, fără vrerea noastră, suntem puşi în situaţia de a fi parte activă a unui studiu straniu, de o amploare 

nemaiîntâlnită la vreuna dintre epidemiile sau pandemiile cu care omenirea s-a confruntat până în prezent. Şi nu înţelegem care este motorul acestei 

acţiuni. Ne cuprinde frica pentru că în mod intenţionat suntem lipsiţi de orice termen de comparaţie cu altceva ce ar fi fost mai puţin, la fel, sau 

mai periculos decât acest virus. Cu altă maladie globală, spre exemplu. Ni se spune că este rău, foarte rău. Aşa o fi. Dar în comparaţie cu ce? Cu 

gripele sezoniere anterioare, ci HIV, cu cancerul, cu bolile autoimune, cu bolile cardiace, de plămâni, cu ebola?    

 Recent, fostul președinte al Colegiului Medicilor din România, profesorul Vasile Astărăstoae încearcă un răspuns la întrebarea de mai sus. 

Prezintă comparaţii. Modest, limitat la experienţa românească, el demonstrează prin puterea cifrelor că lamentarea autorităţilor despre iminenta 

clacare a sistemului spitalicesc din cauza înbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 este numai o poveste. O minciună menită să ne înspăimânte, alături de 

multe altele. „În anul 2020, deşi de la nivel guvernamental se clamează blocajul sistemului sanitar şi se adoptă noi restricţii pentru populaţia şi 

aşa îngrozită, spitalele au fost şi sunt mult mai goale decât perioada similară a anului trecut. Au fost mult mai puţine internări, decesele la nivel 

naţional sunt la un acelaşi nivel, iar consumul de medicamente în primele 6 luni ale anului 2020 a scăzut cu 30% comparativ cu primul semestru 

al anului 2019” (Prof. dr. VasileAstărăstoae) şi descrie, bazat pe cifre, o realitate complet diferită de aceea cu care zilnic suntem speriaţi: „În 

primul rând, în pofida pandemiei, numărul persoanelor spitalizate a scăzut dramatic comparativ cu 2019. Aceasta în condițiile în care 

asimptomaticii (adică persoane sănătoase purtătoare ale viruslui SARS-CoV-2) au fost internate obligatoriu și deși acuratețea testelor de 

depistare nu a fost confirmată de un organism independent. Cu alte cuvinte, în această perioadă, nu a existat un risc real ca sistemul spitalicesc 

să nu poată face față numărului mare de pacienți. În al doilea rând, trebuie să ne explicăm de ce a scăzut dramatic numărul persoanelor internate 

în spitale”. Dl. Astărăstoae, este unul dintre puţinii români care nu s-a speriat de acest virus şi care, atât cât i s-a permis, a încercat să demonstreze 

că în spatele acestei imagini înfricoşătoare prosperă o seamă de interese dubioase. Ne mai sperie posibilitatea ca, pe baza unor teste incerte, mai 

mult decât discutabile, să fim internaţi cu forţa în spitalele devenite puşcării. Un fel de lagăre din care răzbat strigătele de ajutor şi indignare ale 

celor obligaţi să trăiască, sau să moară, în condiţii de ne imaginat în alte vremuri. Cum să nu-ţi fie teamă când vezi că cele mai simple activităţi - 

strângerea mâinii prietenului, sărutul iubitei, îmbrăţişarea copilului, prima zi de şcoală, mersul la dentist etc - au devenit, prin lege, complicate. Ba 

chiar interzise. Te sperii pentru că, zilnic, zeci de specialişti te ameninţă şi nu mai obosesc spunându-ţi că acest virus este  echivalentul medical al 

apocalipsei. Cum să nu fim speriaţi când, ca într-un vis urât, trăim în epoca înfloririi vocaţiei ameninţării? Da, guvernele şi-au descoperit, brusc, 

vocaţia ameninţării. Aflat în faţa promterului fără de care nu se poate adresa naţiunii, până şi preşedintele a găsit vocaţia ameninţării ascunsă 

printre scheletele din palat şi îşi agită furios arătătorul spre noi. La umbra acestor adevăraţi reprezentanţi ai statului, poliţia şi-a redescoperit şi ea 

vocaţia ameninţării aflată după 1989 într-un oareşcare declin. Şi lanţul continuă. El pare fără de sfârşit. Medicii ameninţă, Direcţia de Sănătate 

Publică ameninţă, prefecţii ameninţă, ziariştii ameninţă, dl. Arafat ameninţă, comisiile şi comiţiile infiinţate pentru a „stăpâni” pandemia ameninţă, 

ministrul sănătăţii ameninţă, ministrul de interne ameninţă, jandarmeria prin reprezentanţii ei în teren ameninţă, cititorii de temperatură de la 

intrarea în magazine ameninţă, paznicii locurilor de joacă pentru copii din parcuri ameninţă, controlorii de bilete de pe mijloacele de transport în 

comun ameninţă…Şi, parcă nu ar fi îndeajuns, până şi noi între noi ne ameninţăm.        

 De ce ne este frică de această boală cu nume scos parcă din romanele cu tematică ştiinţifico-fantastică? Ne este frică pentru că nu suntem 

liberi, pentru că stăpânii noştri asta doresc, pentru că drepturile noastre au fost prea des încălcate şi niciodată nu am fost capabili să-i tragem la 

răspundere pe vinovaţi, pentru că această pandemie ce pare a nu se mai termina prea seamănă cu o operaţiune pusă la cale cu mult timp înainte, 

pentru că realitatea contrazice în mod constant datele oficiale şi, în ultimă instanţă, noi românii ne temem pentru că ne-am pierdut speranţa. Suntem 

un popor înfricoşat pentru că aşa arată un popor fără de speranţă! Înspăimântat şi derutat.                      TEO PALADE  



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

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND 

REGIMUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA 
Biroul pentru Imigrări Botoșani reamintește tuturor celor interesați cu privire la punerea în 

aplicare,  a Legii nr. 247 pentru modificare și completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 

2018.  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE) 

2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a 

resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, 

programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă "au pair".  

Noile modificări legislative privind încadrarea în muncă a cetăţenilor străini pe teritoriul României vizează, în principal, relaxarea condițiilor în 

ceea ce privește eliberarea avizului de angajare în muncă a străinilor, pentru tipurile de lucrător permanent, stagiar și transfrontalier, prin 

simplificarea procedurilor de selecție parcurse de către angajatori.O altă modificare vizează reducerea nivelului salariului de la mediu brut pe țară, 

la salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată.  

Astfel, străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă 

contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin 

la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin 

două ori câştigul salarial mediu brut.  

Cetățenii străini care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul 

în străinătate, în baza unui contract de mandat ori altui document cu aceeaşi valoare juridică, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop 

de muncă fără prezentarea unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată în această 

calitate, cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  

De asemenea, străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător "au pair" li se prelungeşte dreptul de şedere 

temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu timp parţial, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, 

din care rezultă că durata timpului de muncă nu depăşeşte 25 de ore pe săptămână. Cuantumul salariului acordat este cel puţin la nivelul salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculat la fracţia de timp lucrată. 

Taxele pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă/detașare au fost reduse la jumătate față de valoarea percepută până la data prezentei legi, 

respectiv de la 200 euro la 100 euro în cazul avizului de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar și de la 50 euro la 25 

de euro, în cazul în care angajatorul încadrează în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor 

sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același 

angajator.  

Legea aprobatăaduce modificări importante şi OUG 194/2002 privind regimul străinilor din România. Astfel, viza de lungă şedere pentru studii 

poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev sau care participă la un program 

de schimb de elevi sau proiect educaţional.  

În cazul studenţilor, solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată 

ori autorizată provizoriu potrivit legii, dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii, dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum 

de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.  

Pentru străinii care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional, este necesar a se face dovada privind asigurarea cazării la 

o familie selectată de către organizaţia care realizează şi care deţine un spaţiu de locuit, considerat normal pentru o familie din România, sau într-

o unitate specială de cazare selecţionată de către organizaţia care realizează activitatea. Legea stabilește noi condiții pentru străinii intrați în 

România în baza convențiilor internaționale sau a altor acte normative prin care sunt exonerați de la obținerea vizei, care încalcă reglementările 

în domeniu migrației, în principal privind încadrarea în muncă.  

În ceea ce privește regimul sancționator acesta se completează prin introducerea unor noi contravenții pentru cei care împiedică în orice mod 

lucrătorii Inpectoratului General pentru Imigrări de a exercita, total sau parțial, controale în medii și locuri frecventate de străini. Valoarea amenzii 

este cuprinsă între 5.000 și 10.000 lei.  

Noile reglementări  sunt de natură a oferi un regim juridic simplificat categoriilor de străini care desfășoară activități lucrative pe teritoriul 

României și o gestionare eficientă a fenomenului migraţiei.Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, 

documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa 

www.igi.mai.gov.ro.De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa 

www.portaligi.mai.gov.ro, pentru pentru reducerea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor. 

 BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI BOTOȘANI 


