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Înșelăciune prin metoda 

”GHIULUL” 
           Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi 

efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune și 

complicitate la înșelăciune, comisă de doi tineri de 22 de ani, din județul 

Prahova. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că aceștia, la data 

de 06 septembrie a.c., în timp ce se aflau într-o stație de alimentare cu 

carburanți de pe raza municipiului Dorohoi, au acostat persoana vătămată, 

un bărbat de 34 de ani din municipiul Dorohoi, căruia i-au oferit spre 

vânzare o bijuterie (ghiul) din metal de  culoare aurie, susținând că ar fi un 

metal prețios, contra sumei de 100 de lei, motivând că nu au suficienți bani 

pentru alimentarea cu combustibil a autoturismului.Ulterior, victima a 

realizat că a fost înșelată și a sesizat organele de poliție care au interceptat 

autoturismul respectiv în trafic, pe raza localității Leorda. Prejudiciul 

cauzat în urma activității infracționale  a fost recuperat în totalitate. 

          Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor 

menționate mai sus, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri 

procedurale. Atenționăm cetățenii cu privire la înselăciunile prin metoda 

”GHIULUL” . Doi așa-ziși cetățeni străini, sub pretextul că au rămas în 

pană de combustibil și au nevoie de bani, oferă la schimb un ghiul, 

despre care susțin că este din aur, dar în realitate acesta este un fals. Vă recomandăm să nu dați curs unor astfel de oferte, oricât de atractive 

vi se par în acel moment.  

Reguli noi pentru obținerea vizei de flotant 

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni o serie de măsuri restrictive, care au intrat deja în vigoare, pentru obținerea vizelor de flotant, printre 

acvestea numărându-se un număr limitat de persoane care pot figura la aceeași adresă și, de asemenea, un număr minim de zile pe lună pe care un 

solicitant de viză de flotant să le petreacă la locuința secundară. ”În toate situaţiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reşedinţei, 

solicitantul va declara pe propria răspundere că locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Declaraţia va fi 

consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor. Solicitantul va declara pe propria răspundere scopul/motivul stabilirii 

reşedinţei. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor. În practică, la primirea cererilor pentru 

stabilirea reşedinţei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor efectua următoarele activităţi: 1. Se va verifica 

în baza de date numărul menţiunilor de reşedinţă valabil înscrise la adresa respectivă; 2. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin 2 

menţiuni de reşedinţă valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din 

care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată. În situaţia în care, din verificările efectuate de către polițiști rezultă faptul 

că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica 

Dajbog.                  

           CRONICĂ DE CARTE: SOLDAT PE FRONTIERA DE VEST
    Despre autorul cărții:          

  Ionel BOSTAN, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Academiei Româno-Americane. Este 

jurist, doctor în Drept (Profesor universitar). Este ofiţer MApN (Rez.), având grad militar de Căpitan; 

membru al Asociaţiei Ofițerilor în Rezervă din România (AORR București). În anul 2018 i s-a conferit 

Emblema de Merit „Partener pentru Apărare”, de către Şeful Statului Major al Apărării „pentru 

contribuţiile la promovarea imaginii Armatei României”. Este autor/coautor al mai multor lucrări de interes 

militar, apărute la Editura Militară (2016), Centrul Tehnic Editorial al Armatei (2008), ori la editurile 

academiilor care pregătesc ofiţeri pentru cele trei categorii de forţe. A publicat, de asemenea, o serie de 

articole în paginile unor jurnale, inclusiv ostășești - Curierul Armatei, Orizont militar etc. (peste 100, 

circumscrise tematicii Centenar.Ro). Participă la manifestările organizate de Centrul Militar Zonal și 

Cercul Militar din Iași, fiind onorat cu diplome/certificate de gratitudine etc. Cu ocazia împlinirii a 25 ani 

de la înfiinţarea Batalionului 151 Infanterie Războieni (”Lupii Negri”), la 12 Septembrie 2019 i s-a acordat 

Diploma de excelenţă din partea comandantului acestei unităţi de elită.     (în pagina 3) 

_____________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

1136 cazuri noi de persoane infectate, 7 

cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 8 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 97.033 

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

40.838 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.590 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 1.136 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, 3.967 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au 

decedat. 

În intervalul 07.09.2020 (10:00) – 08.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 41 de decese (22 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, 

Maramureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat 

la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de 

vârstă 60-69 ani, 18 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate cele 41 de decese înregistrate sunt ale 

unor pacienți care au prezentat comorbidități. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.199. Dintre acestea, 460 sunt internate la ATI. Până la 

această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.966.290 de teste. Dintre acestea 20.552 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 12.455 în baza 

definiției de caz și a protocolului medical și 8.097 la cerere. 

Pe teritoriul României, 10.257 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.171 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea,  34.260 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 903 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 794 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 578 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 173.400 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. 

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

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

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

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

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

Până la data de 7 septembrie 2020, au fost raportate 2 373 856 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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Cronică de carte:                                 SOLDAT PE FRONTIERA DE VEST (ANII 1980)   
 

 

Zilele trecute aveam să descopăr pe raftul unei librării centrale o carte despre stagiul militar în unitățile grănicerești, așa cum putea avea acesta 

loc în urmă cu patru decenii. Cartea este intitulată ”Soldat pe frontiera de Vest” și a apărut recent la Editura Tipo Moldova din Iași (ISBN: 978-

706-42-0595-7, 230 pag.). Autorul acesteia, Ionel Bostan, ne spune în Introducere: ”Mă bătea gândul să vin cu o carte de acest gen și atunci când 

împlinisem douăzeci de ani de la terminarea stagiului militar, ba chiar și la treizeci de ani de la același moment, dar am tot amânat... Mă justificam 

îndelung mie însumi: ba, că trebuia să mai consult presa de profil a perioadei (colecțiile Săptămânalului Grănicerul (nedestinat publicului larg), 

ba, că se impunea să citesc (cât) mai mult din ceea ce au scris alții despre acest subiect ori să văd ce se mai scoate de prin arhive privitor la fostele 

unități militare de grăniceri și cadrele lor etc. Acum, speriindu-mă de cât de mulți ani am lăsat în 

urmă, îmi vine greu să mai amân odată...”. În paginile lucrării, dincolo de aducerile aminte ale 

autorului despre o perioadă din trecuții ani optzeci, când vreme de un an și jumătate a purtat 

petlițele verzi pe gulerul vestonului de soldat al Brigăzii 9 Timișoara, ce avea în responsabilitate 

paza și apărarea frontierei de stat pe o bună porțiune din granița de vest a țării, regăsim și o serie 

întreagă de referiri la fenomenul ”frontierist”. Acesta a fost la noi unul cât se poate de amplu, numai 

în acei încercând să evadeze peste frontiera de vest a ţării peste 16 mii de români, din care mai mult 

de jumătate au fost prinși de grăniceri. ”Dacă pe timpul reținerii la pichete, până la predarea către 

instituțiile în drept, ori cu ocazia reconstituirilor fugarii erau loviți – și pentru noi e clar că au existat 

asemenea întâmplări, fie și numai pe logica «nu există pădure fără uscături» – totul s-a întors 

dezastruos împotriva imaginii purtătorilor de petlițe verzi”, reține autorul. Aceasta chiar dacă 

grănicerii nu aveau nici în vreun fel menirea de organe de represiune, fiind pe atunci militari ai 

Armatei Române. Evident, astăzi Brigada 9 Graniceri Timișoara este istorie, activitatea specifică fiind 

preluată de polițiștii de frontieră...  

* 

Despre perioada milităriei sale, autorul aduce în discuție lucrurile începând cu ...începutul, respectiv 

din momentul intrării în malaxorul administrativ: ”Recrutat și declarat - bun pentru armată” (lege 

nescrisă în epocă: ”Dacă n-ai făcut armata, nu ești bărbat!”). Apoi își amintește cu exactitate: ”Înarmat 

cu clasica valiză de lemn, vopsită în verde și având lacăt chinezesc automat, împreună cu alți vreo 

două sute absolvenți de liceu, răspundeam «prezent» încă de la ora 7,00 dimineața, în Sala-Club a Comisariatului Militar din Iași. De aici, spre 

seară, după ce am mai fost numărați de vreo patru-cinci ori, am fost conduși cca. 2 km la Gara Iași, încolonați pe patru rânduri (deplasându-ne 

«în pas vioi» pe prima bandă a străzii) și îmbarcați la tren, pentru Brigada 9 Grăniceri din Timișoara. Mai înainte, un plutonier adjudant și un 

soldat ne-au împărțit la fiecare câte o jumătate de pâine neagră și o conservă de carne de porc în suc propriu, de Sibiu... Aveam să parcurgem o 

cale lungă și plină de peripeții, cu trei bou-vagoane atașate și răs-atașate la mai multe trenuri, inclusiv de marfă. Peripețiile, nu din cale-afară: 

doar staționări cu orele prin diverse gări, recruți îmbătați, după ce au golit sticlele aduse cu ei în valize, defectarea locomotivei de vreo trei ori, 

nesfârșite urlete (care se vroiau a fi cântece de cătănie și amar) și binecunoscutul în epocă strigăt-oftat «Hai liberare!», pe care l-am putut auzi de 

mii de ori. După o asemenea călătorie care a ținut aproape două zile, din Gara Timișoara ne-au preluat șapte mașini militare mari cu prelată, din 

care am fost debarcați pe platoul betonat al Brigăzii 9 Grăniceri din localitate, situată ceva mai mărginaș, pe calea Lipovei. O primă impresie bună: 

ofițerii din Banat nu ne-au mai expus unui drum pe jos, în coloană, cu valizele în mâini, prin orașul lor, mai ales că acum, distanța de la gară la 

cazarmă cred că era pe puțin de vreo șapte km. În jurul orei unu noaptea, eram deja adunați în clubul marii unități, iar colonelul Vasilescu, Șef de 

stat major al brigăzii, cu fișele noastre în față, ne punea câte o întrebare-două, după care decidea compania în care urma să fim instruiți.”  

* 

Ceea ce a urmat a fost instrucția la Compania a 4-a Transmisiuni, din cadrul Brigăzii 9 Graniceri Timișoara și apoi, după cca cinci luni, un an în 

unități operative de pe graniță - pichetul Variașul Mic, situat pe granița româno-ungară, și Compania PCTF (Punct de control al trecerii frontierei) 

din Jimbolia. Aici, ”starea de alarmă era la ordinea zilei, iar evenimentele de frontieră constituiiau fapte banale pentru toţi purtătorii de petliţe 

verzi”. Autorul reține undeva, ceea ce era/este emblematic pentru grănicerul aflat în misiune: ”A nu te fi supus la somație însemna să-ți creezi 

o împrejurare dintre cele mai periculoase. Lucrurile nu erau de șagă, pentru că un astfel de militar, odată primind misiunea de pază pentru un 

anumit segment de frontieră, se considera ca fiind în stare de război, trebuind să se comporte ca atare pentru apărarea patriei. În plus, avea 

inoculat în minte că oricine i-ar fi intrat în raza lui de acțiune nu putea fi decât un răufăcător primejdios. Adică de tipul criminalului care fuge 

de judecata legii, sabotorului, agentului unei puteri străine și câte altele să-ți facă pielea de găină.” Structura cărții este axată pe amintiri legate 

de contactul cu frontiera și viața grănicerească a acelor vremuri, în ansamblul ei. Iată doar câteva repere: Drumul spre cazarmă; Brigada 9 

Grăniceri Timişoara: instrucția, jurământul militar și repartizarea la pichet; Despre pichet, cu mijloace scriitoricești; Pichetul Variașul Mic, o 

cazarmă specială; Efectivul pichetului: nu ieşea nici de doi militari la un kilometru de graniță; Frontiera verde (Fâșia trupelor de grăniceri), o 

zonă neprietenoasă; Rafale de armă în liniştea nopţii; Dispozitiv de graniță penetrat. Comandantul pichetului și soldații tratați cu duhul 

blândeții; Fugari rătăciți, intrați în segmentul de pază al grupei noastre; Culmea grăniceriei: Când (și) grănicerul fuge peste frontieră; Și totuși, 

disciplina la pichete era discutabilă; Alte ciudățenii petrecute pe frontiera de vest; Ce trebuia să știe un fugar de succes; Despre recompensele 

grănicerilor: avansări în grad și acordarea de permisii; Fruntașul Matei Gheorghe (Teremia Vest) - avansat la gradul de sergent și distins cu 

semnul onorific „Pentru merite grănicerești”, plus o permisie; Înălțarea în grad de sergent a soldatului Ion Cucu; Soldatul Romel Iriza, înălțare 

la gradul de caporal; Soldatul Cornel Sabău, citat prin OZU și afișat la panoul de onoare; Ce riscai dacă sârbii îți returnau fugarii ș.a.  

* 

Pentru a fi mai convingător în ceea ce relatează, autorul face adesea largi trimiteri la ceea ce consemnau în epocă jurnalele grănicerești. Acestea 

sunt citate cu maximă precizie, din acest punct de vedere cartea căpătând, cel puțin parțial, și valoare documentară. În fine, cititorul cărții, 

parcurgând întreg textul, va avea posibilitatea să observe nu doar faptul că sunt descoperite noi înțelesuri ale grăniceriei din ultimii ani ai 

comunismului, dar și nostalgia autorului vis-a-vis de perioada cât a purtat ținuta kaki cu petlițe verzi. Și asta, în pofida faptului că respectiva 

perioadă a fost una de severe privațiuni, binecunoscute de altfel. Totuși, ceea ce remarcăm noi este că autorul nu arată niciun fel de resentimente 

față de acel sistem, cu regulile lui dure... Totul pare a fi luat pe ideea că dacă, tânăr fiind, nu treceai prin perioada bonetei ”pe-o ureche”, mai 

apoi cei din jur nu ți-ar fi acordat cine știe ce credit. Sau, cum scria undeva Tudor Gheorghe, ”La mine în sat – şi de altfel peste tot la români – 

se zice: «Cum să te însori, mă, dacă nu ai armata făcută?!». Se considera că, după ce ai făcut armata, erai deja bărbat, puteai să-ţi continui viaţa 

socială.”  (Vasile TIMOFCIUC) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 
 

    Tânăr din Trușești, cercetat pentru furt 

           Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Trușești efectuează cercetări față de un tânăr de 23 de ani din comuna Trușești, 

sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. 

            În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că în noaptea de 04/05 septembrie a.c., acesta ar fi sustras dintr-un 

autoturism parcat în fața imobilului persoanei vătămate, de pe raza localității Trușești,  un radio-casetofon si documentele 

autovehiculului, cauzându-i acesteia un prejudiciu de aproximativ 550 de lei.  

Bunurile reclamate ca fiind sustrase au fost recuperate în totalitate. 

          Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, sub coordonarea procurorului de caz, 

urmând ca în funcție de rezultatele acestora să se propună soluție procedurală.  

 

                 La volan, sub influența alcoolului 

          La data de 07 septembrie 2020, polțiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe drumul 

județean DJ 291, pe raza localității Vlădeni,  condus de un bărbat de 41 de ani din comuna Corni. 

Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. 

 

Conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis 

 

          La data de 08 septembrie 2020,  ora 00:04, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe 

drumul comunal DC 56 în comuna Vorona, un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani din aceeași localitate.  

         Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule. Mai mult de atât, întrucât tânărul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată 

fiind de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

        În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și 

conducere fără permis.  

FĂRĂ ALCOOL ȘI DROGURI LA VOLAN/ ACCIDENTELE RUTIERE ÎN SCĂDERE 

Sute de șoferi care consumaseră alcool și 21 aflați sub influența substanțelor psihoactive au fost depistați de 

polițiști în urma unei acțiuni de trei zile pentru prevenirea accidentelor rutiere. În primele opt luni ale acestui an, 
numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu aproape 20%.  

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

coordonarea Direcției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției 

Române, au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere 

produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice și substanțe 

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

pentru stabilirea prezenței în aerul expirat a alcoolului și 252 de 

testări pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive. În 

urma neregulilor constatate, au fost aplicate 14.116 sancțiuni 

contravenționale. Dintre acestea, 499 au fost aplicate pentru 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o 

persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, 12.956, la 

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

pe drumurile publice și 661 pentru nerespectarea altor acte 

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

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

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

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

aflată sub influența substanțelor psihoactive și 230 pentru alte infracțiuni. 
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* S.C. SEMNAL S.R.L. prin Panzariu Sonia, Popescu Gheorghe si Alexandru Traian, titulari ai PLANULUI URBANISTIC 

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

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

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

Eminescu nr. 125 identificat prin CF 61812, Botosani, bdul Mihai Eminescu nr. 125 identificat prin CF 59035, Botosani, bdul 

Mihai Eminescu nr. 125A identificat prin CAD 1894/1 și CF 57263, str. Petru Rareș nr. 14 identificat prin  CAD/CF 54832, 

jud. Botoșani, anunţă  publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus menţionat şi s-a notificat Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. 

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

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani în termen de 18 zile de la apariția anuntului. 

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

 * Vând vilă în Cătămărăști Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate facilitățile 

posibile.Vila este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil 

bătrâni.gradiniță,sediu companii,etc. Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar camere: 

25, numar loc de parcare: 30, numar bai: 5, suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata construita: 525, 

anul constructiei: 2008. Preț solicitat-300.000 euro. 

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

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

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

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

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

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

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

la cheie. Zona Bucovina. Tel. 0756870801. 

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

euro. Relații la tel. 0742572165. 

* VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren 

arabil + livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + 

geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca 

debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în 

bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare 

cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna 

proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd 

pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de 

mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț solicitat-37.000 euro. 

Amenajari interioare sau exterioare ; executam amenajari interioare si exterioare de orice tip ptr relatii sunati 

cu incredere la nr de tel 0748504047             

 Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandăInterior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, camera 

birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil  

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

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

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

21, Accept schimburi. Tel. 0748871234 

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

______________________________________________________________________________________________ 
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Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

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

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

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

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

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

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

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

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

388 300 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

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

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

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

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

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

 

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

buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 

0744 862 373   

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

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

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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            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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Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din România a fost 

publicată de Ministerul Sănătății 

Rata de infectare cu noul coronavirus 

pe fiecare localitate din România a 

fost publicată de Ministerul Sănătății. 

Documentul Ministerului Sănătății, 

cu datele pe baza cărora fiecare școală 

decide scenariul din 14 septembrie, se 

regăsește în documentul atașat. 

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a 

declarat că “fiecare unitate şcolară va 

decide și îşi va adapta scenariul la 

indicaţia DSP-urilor, inspectoratelor 

şcolare judeţene şi comitetelor pentru 

situaţii de urgenţă”. 

„Susținem necesitatea începerii 

activității în unitățile de învățământ 

și, atât Ministerul Sănătății, cât și 

direcțiile de sănătate publică și INSP 

sprijinim demersurile pentru 

demararea noului an școlar în condiții de siguranță epidemiologică”, susține ministrul Sănătății, în comunicatul în care au dat 

publicității datele din fiecare localitate. 

Documentul cuprinde numărul de cazuri noi confirmate în ultimele 14 zile (inclusiv 6 .09.2020) și este realizat la nivel național 

de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică din data de 7 septembrie, ora 10.00, precizează 

Ministerul Sănătății. 

 

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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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 



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

        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 

 


