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AMENZI PENTRU NERESPECTAREA  MĂSURILOR DE 

COMBATERE COVID-19 
În ultimele 24 de ore, au fost aplicate 98 de sancţiuni contravenţionale 

în valoare totală de peste 36.000 de lei. 

Pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, polițiștii intensifică 

activitățile și continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu 

atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.Astfel , au fost verificate 280 de 

persoane, 127 societăți comerciale/persoane fizice autorizate/, precum și 117 de mijloace 

de transport. Dintre acestea, 60 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu purtau 

masca de protectție in locurile in care acest lucru este obligatoriu. În cadrul activităților desfășurate sâmbătă, 10 

octombrie a.c., au fost angrenați 103 polițiști, jandarmi, polițiști locali,polițiști de frontieră, reprezentanți ai Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, 

Direcției de Sănătate Publică și Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. IPJ Botoșani  recomandă: ”Să 

purtați corespunzător masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, să păstrați distanțare fizică și să respectați 

măsurile igienico-sanitare. In perioada următoare vom continua desfășurarea de acțiuni cu efective mărite, 

pentru conștientizarea populației asupra riscurilor la care se expun dacă nu respectă măsurile de prevenire și combatere a 

răspândirii noului coronavirus.Scopul forțelor de ordine nu este acela de a aplica sancțiuni, dar în cazul în care vor constata 

abateri de la respectarea normelor de protecție vor lua măsurile legale care se impun. Suntem la datorie și aplicăm legea în 

litera și spiritul ei”.   

Pompierii botoşăneni, vindecaţi de Covid-19 donează plasmă 

Gest umanitar remarcabil. Șase pompieri botoșăneni care au luptat cu virusul SARS-

COV-2, au donat plasmă în speranţa ca şi alţi bolnavi  să poată fi vindecaţi,  pentru a 

rămâne în viaţă. Odată cu lansarea campaniei “Pentru ca alţii să trăiască, donează 

plasmă”, iniţiată de către Ministerul Afacerilor Interne, zeci de poliţişti din ţară s-au 

alăturat acestui demers. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

din judeţul Botoşani sunt și donatori de sânge fideli.  

      Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional 

pentru seniori, la Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită 

a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un serviciu social 

pus la dispoziție de Fundația Regală Margareta a României și finanțat de Fundația 

Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. 

Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul programului vine în ajutorul 

seniorilor prin furnizarea de informații practice și îndrumare către servicii din 

comunitate, consiliere psihologică și chiar sprijin emoțional oferit vârstnicilor 

afectați de singurătate. Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi sprijin 

emoțional sau consiliere psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, 

în mod curent, din 4 specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea 

singurătății, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, și psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. 

Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli 

cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 

1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul 

că nevoile existențiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgență, 

iar criza izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Președintele Klaus Iohannis: ” Nu intenționez să revenim la starea 

de urgență în această etapă. Nu trebuie stare de urgență ca să 

purtăm mască!” 

 Președintele Klaus Iohannis a vizitat 

vineri, de la 13.30, Institutul Național 

de Sănătate Publică, în contextul 

creșterii alarmante a numărului de 

cazuri de COVID-19 în ultimele zile. 

 

  
Principalale declarații făcute de 

președinte la finalul vizitei la INSP: 

 Am făcut o vizită la INSP, despre 

care se vorbeșște foarte mult în ultima 

vreme. Am vrut să am o discuție directă 

cu experiții 

 O instituție cu oameni dedicați și foarte competenți, care se străduiesc să facă față unei situații foarte complicate 

 Evident, am discutat și despre mersul pandemiei de la noi. Am apreciat și munca pe care o fac, faptul că se preocupă 

de resursa umană, de dotare și extindere 

Despre pandemie am discutat destul de mult. M-am bucurat să constat că abordarea noastră e cam la fel - nu trebuie să 

intrăm în panică, însă trebuie să conştientizăm că ne aflăm într-o situaţie deosebită şi dacă vrem să avem o viaţă normală 

trebuie să respectăm câteva norme precum purtarea măştii, igiena mâinlor, evitarea aglomerărilor şi, da, acolo unde în 

anumite localităţi incidenţa pandemiei e mai mare, trebuie introduse restricţii specifice 

 Am observat că descentralizarea restricțiilor e un lucru bun, dar e nevoie de clarificare și am convenit în discuţia pe 

care am avut-o cu reprezentanţii institutului, cu domnul ministru Nelu Tătaru, să se lucreze la o metodologie 

care permite luarea unor decizii mai rapide şi mai corelate privind situaţia din fiecare judeţ. În acest fel vom 

putea fi mai eficienţi şi vom putea să evităm restricţii prea dure 
 Măsurile de bază rămân cele discutate - masca, distanţa, igiena. Am purtat o discuţie mai lungă despre mască. Cam 

toți specialiștii spun că masca este extrem de utilă dacă vrem să nu mai avem o răspândire masivă a virusului 

 Voi duce această discuţie mai departe şi vom avea probabil mai multe discuţii despre unde şi când purtăm masca 
 Eu recomand să purtați masca tot timpul când ieșiți din casă. În spaţiul public, indiferent că e în interior sau exterior, 

e bine să purtăm masca 

 Sperietoarea cu starea de urgență este vehiculată de multe lume. Nu intenționez să revenim la starea de urgență 

 Pentru a purta mască nu trebuie stare de urgență 

 Sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume trebuie restricționate. Am văzut, din păcate, prea 

multe întruniri care au un substrat pozitiv, de tipul nunți, botezuri, serbări, unde nu au fost respectate restricțiile 

și este posibil ca astfel de întruniri să fie restricționate 
 Am avut solicitarea către Guvern pentru mai multe locuri la ATI 

 Vom face tot ce trebuie făcut pentru a preveni intrarea în stare critică a sistemului spitalicesc 

 E nevoie de soluții concrete. Unde se poate extinde ATI, se va face acest lucru 

 Dacă anumite spitale vor fi transformate sau nu e o decizie a MS, însă eu nu sunt adeptul măsurilor heirupiste. Nu vreau 

să ajungem la situațiile în care s-au instalat paturi de ATI dar nu a fost resursă umană 

 Deciziile trebuie luate cu cap. Resursa umană trebuie gestionată cu grijă 

 Închiderea școlilor: Nu trebuie exagerată. Copiii sunt în siguranță în școli. Sigur, unde apar cazuri de boală nu 

sunt alternative 

 Măsuri restrictive trebuie luate acolo unde nu sunt soluții. Copiii trebuie să meargă la școală 

Am convenit azi să lucrăm la o metodologie 

 Despre alegerile parlamentare: Dacă Institutul Naţional ne spune că, din acest moment, nu se mai poate face o 

anumită acţiune publică sau alta, vom lua măsurile de rigoare, însă din discuţia de astăzi nu a rezultat nevoia 

amânării alegerilor.                                                                                                  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

2880 cazuri noi de persoane infectate,  24 cazuri noi la Botoșani 

  

Până astăzi, 11 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

19). 

117.942 de  pacienți au fost declarați vindecați. 

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

fost înregistrate 2.880 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, 5.411 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au 

decedat. 

 În intervalul 10.10.2020 (10:00) – 11.10.2020 (10:00) au fost raportate 53 

de decese (26 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-

Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, 

Teleorman și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 1 deces la categoria de vârstă 20-29 de 

ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 decese la categoria 50-59 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 20 decese la categoria 

de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de peste 80 de ani. 

 51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.  

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.112. Dintre acestea, 628 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.672.537 de teste. Dintre acestea, 15.709 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 9.160 în 

baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.549 la cerere.  

Pe teritoriul României, 13.894 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.608 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 29.536 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.574 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 5.249  sancţiuni contravenţionale, în valoare de 846.278 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și 

pedepsită de art. 352 Cod Penal.  

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

care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

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

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.812 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.999 în Germania, 159 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 

4 în SUA,  122 în Austria, 21 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 8 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 9 în Cipru, 

2 în India, 2 în Ucraina, 7 în Emiratele Arabe Unite și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, 

Suedia, Republica Congo 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, 797 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 

2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia. 

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

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

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

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

Până la data de 10 octombrie 2020, au fost raportate 3.967.871 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele 

mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania. 

Grupul de Comunicare Strategică 

_______________________________________________________________________________________________________________       
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Acțiuni ample ale polițiștilor rutieri 

În urma unei acțiuni care a durat 4 zile, polițiștii rutieri au aplicat peste 

18.000 de sancțiuni contravenționale și au reținut peste 1.700 de permise 

de conducere șoferilor care puneau în pericol siguranța traficului 

rutier.  

În perioada 3 – 6 octombrie 2020, sub coordonarea Direcției Rutiere, 

polițiștii au acționat la nivel național pentru creșterea siguranței rutiere, cu 

accent pe verificarea modului în care sunt respectate normele rutiere de 

șoferii autovehiculelor înmatriculate în alte state. 

În cadrul acțiunii, au acționat zilnic, în medie, 800 de polițiști rutieri, fiind 

verificate 32.568 de autovehicule, dintre care 3.606 înmatriculate în alte state.Pentru neregulile constatate, au fost 

aplicate 18.459 de sancțiuni contravenționale, din care 16.986 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Din totalul acestora, 997 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate conducătorilor autovehiculelor înmatriculate 

în alte state.Totodată, la nivel național, au fost reținute 1.765 de permise de conducere, dintre care 82 conducătorilor 

autovehiculelor înmatriculate în alte state. 

Tot în cadrul acțiunii au fost reținute 629 de certificate de înmatriculare, dintre care 69 de certificate eliberate de 

autorități din alte state.Dintre certificatele de înmatriculare reținute conducătorilor autovehiculelor înmatriculate în 

alte state, 31 au fost reținute pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 38 pentru lipsa asigurării de răspundere civilă 

auto. 

De asemenea, au fost constatate 260 de infracțiuni, dintre care 25 săvârșite de conducătorii autovehiculelor 

înmatriculate în alte state. 

Rata de imunizare la COVID-19 în România: 4,6%. Datele 

prezentate de ministrul Sănătății, după prelucrarea a 11.000 de teste 
 

4,6% din populația României a dobândit imunitate la COVID 19, potrivit ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. 

El a precizat că au fost prelucrate 11.000 de teste în cadrul studiului de seroprevalenţă. 

"Studiu de seroprevalenţă - 4,6% - ultimul procent pentru 

trecerea prin boală. S-au recoltat 17.000 de seruri. Din 

acestea, s-au lucrat 11.000. Până acum procentul de 

imunizare este de 4,6%", a afirmat Tătaru, vineri, potrivit 

Agerpres. 

În prima etapă a studiului care arată ce procent din 

populație a dezvoltat anticorpi la COVID-19 au fost 

analizate serurile provenite de la 4.000 de persoane, iar în 

cea de-a doua etapă a studiului național au fost recoltate 

probe de la aproximativ 13.000 de persoane.  

"Media europeană și țările care au avut o infectare mai mare au raportat 5-6% imunizarea. Pentru o trecere prin boală, 

noi avem o imunizare mică în acest moment ca procent", afirma Nelu Tătaru la începutul lunii septembrie. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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*SC CASTILIO SRL, titular al Planului/Programului: „CONSTRUIRE DOUĂ HALE PENTRU DEPOZITARE 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Pacea nr 41, jud. Botoșani, anunță publicul interesat 

că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în 

vederea demarării procedurii de obținere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.        

 Prima versiune a Planului/Programului   poate fi consultată la  Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botoșani, 

B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni -vineri între orele 08-16, precum şi la sediul titularului din municipiul 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 170 în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.        

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 15 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

*SC WASH AUTO SPA SRL, titular al Planului/Programului: „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ”, 

propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Bucovina, nr. 85, jud. Botoșani, anunță publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a 

planului/programului sus menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în vederea demarării procedurii de 

obținere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.            

 Prima versiune a Planului/Programului   poate fi consultată la  Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botoșani, 

B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni -vineri între orele 08-16, precum şi la sediul titularului din sat Cătămărăști 

Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.      

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 15 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

*Pierdut certificat de înregistrare la Registrul Comerțului Botoșani, seria B, nr. 3133524,   pentru societatea BALTARIU  AUTO 

SRL, cod unic de înregistrare 35122116/14.10.2015, J7/403/2015. Se declară nul.  

*Pierdut certificat de înmatriculare înregistrat la Registrul Comerțului Botoșani, seria B, nr. 3639125, pentru societatea 

DRAGALINA TOP WASH SRL, cod unic de înregistrare 39356454/14.09.2018, J7/301/2018. Se declară nul.  

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

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

este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil bătrâni.gradiniță,sediu companii,etc. 

Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar camere: 25, numar loc de parcare: 30, numar bai: 5, 

suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata construita: 525, anul constructiei: 2008. Preț solicitat-300.000 euro. 

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

Relații la tel. 0742572165.               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cu incredere la nr de tel 0748504047             

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

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

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

 Vand/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      

 ______________________________________________________________________________________________ 

EDITOR ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacția: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoșani, tel. 0745-246654    www.actualitateabotosaneana.ro 

https://www.publi24.ro/anunturi/casa-si-gradina/constructii/amenajari-interioare-exterioare/anunt/amenajari-interioare-sau-exterioare/ghfh2f3f080772eh128h0e3e835if41h.html
http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

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

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

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

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

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

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

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

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

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

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

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

388 300 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

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

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

 

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

buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 

0744 862 373   

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

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

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 
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Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

informează unde se pot face plățile aferente operațiunilor de 

înmatriculare și permise auto 
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 1 octombrie 2020, 

plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise auto vor putea fi achitate, astfel: 

• Tarifele reprezentând contravaloarea: 

- Certificatelor de înmatriculare 

- Autorizațiilor de circulație provizorie 

- Permiselor de conducere 

se vor încasa exclusiv în contul BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar Regia Autonomă- Administrația 

Patrimoniului de Stat, utilizând mijloacele de plată: 

- Virament 

- Mijloace de plată online 

- Sistemul național electronic de plată online (S.N.E.P.)- ghișeul.ro 

- POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente- în curs de operaționalizare 

Atenție: Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu! 

• Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă de probă, temporare și provizorii, atribuirii 

unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile 

trezoreriei, prin: 

- Virament 

- Mandat poștal 

- Numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vechiculelor din cadrul 

instituțiilor prefectului sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. 

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitarea. 

Fonduri europene 2020: Peste 38 milioane Euro, disponibili pentru 

tinerii fermieri. Înscrieri până pe 15 octombrie 

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

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

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) subliniază că primește până în data de 15 octombrie 2020 solicitări de finanțare prin 

submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

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

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

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

19,9 milioane euro sunt alocați tinerilor din diaspora. 

Situația proiectelor depuse la zi, în timp real, precum și a disponibilului de fonduri poate fi urmărită pe site-ul AFIR, prin Contor Disponibil. AFIR 

încurajează pe toți cei interesați să depună cerere de finanțare să consulte situația depunerilor la zi, pentru a evalua corect șansele de a obține 

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

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

Ghidul Solicitantului. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în funcție de nivelul de calificare în domeniul agricol. De asemenea, în cazul 

în care există proiecte cu același punctaj şi aceleași priorități, departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a 

exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 

de euro în funcție de dimensiunea exploatației agricole (dimensiunea exploatației agricole se poate calcula și prin noua aplicație pusă la dispoziția 

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

Finanțarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de 

finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru 

exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. 

Depunerea cererilor de finanțare se poate opri înainte de termenul limită (15 octombrie 2020, ora 16:00), dacă valoarea publică totală a proiectelor 

depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 150% din alocarea sesiunii. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.afir.info/
https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-2020-tineri-fermieri-perioada-depunere-cereri.htm
https://www.afir.info/
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
http://so.afir.info/
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Presiunea „nechemaților” impune eradicarea urmelor identității 

noastre        -Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române 

De-a lungul a peste trei decenii postdecembriste, sistemul de învăţământ din România a suferit modificări fundamentale, uneori benefice (puţine, din păcate), alteori, deteriorări 

cu efecte  în timp. În pleiada „comisarilor”-politruci ajunşi - nici ei nu ştiu bine cum -  decidenţi ai sistemului de învăţământ s-au aflat numeroşi „nechemaţi” şi incompetenţi 

iresponsabili sau chiar rău intenţionaţi care au executat ordinelor altor „nechemaţi” cu fotolii mai înalte. Recent, Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat eliminarea 

limbii latine („Istoria Românilor” deja nu mai există, iar în viitor, „Istoria” ca şi „Teatrul” vor fi materii opționale) din programa şcolară a învăţământului preuniversitar. 

Reacţia Academiei Române, opinia Preşedintelui acestei instituţii nu au întârziat. (Redacţia ART-EMIS) 

Dincolo de originea limbii române, latina este un mijloc de orientare în viață pentru orice intelectual european şi de aceea îmi este foarte greu să înțeleg, cum vor putea fi 

înțelese și apărate rădăcinile dacă nu se mai face latină și nici istorie. Deși unii părinți pragmatici aplaudă gestul, gândindu-se la supraîncărcarea copiilor lor, eu nu văd cum o 

oră de latină pe săptămână ar putea tulbura echilibrul școlii. Nu este vorba de învățarea unei limbi așa de complexe într-un singur an! Trebuie explicat că chiar și dacă am lăsa 

deoparte latinitatea noastră, studiul limbii latine ne iluminează o serie de piste care altminteri rămân obscure. Latina explică multe denumiri din tehnică, face inteligibile numele 

științifice ale plantelor medicinale, ale unor medicamente și ale unor compuși ai acestora, ajută la receptarea unei pledoarii juridice, ne apropie chiar de denumirile din domeniul 

informaticii, al digitalizării. 

Peste 70% din cuvintele prezente pe pagina de deschidere a procesorului de text Word (Microsoft Office Word) sunt de origine latină sau au fost preluate de limbile moderne 

prin mijlocirea latinei. Cam 60% din cuvintele celei mai răspândite limbi de comunicare de pe planetă (engleza) sunt de origine latină, preluate prin intermediul francezei. Un 

om trăitor în mileniul al III-lea nu are decât de câștigat dacă știe bazele gramaticale ale limbii latine, adevărat auxiliar pentru învățarea mai rapidă a altor limbi. De asemenea, 

nu pot aprofunda aici modul cum rădăcinile Europei își trag seva în clasicismul greco-latin. Dacă nu se mai face latină și nici istorie, cum vor putea fi înțelese și apărate aceste 

rădăcini? Încep să cred și eu că se lucrează sistematic la eradicarea urmelor palpabile ale identității noastre. Latina a mai fost interzisă în perioada proletcultistă, de prin anii 

’50 ai secolului trecut, atunci când trebuia să fim slavi, frați cu marea putere de la Răsărit. Dacă este un demers făcut de mișcările globaliste, anarhiste, neomarxiste, „progresiste” 

etc., atunci faptul devine foarte grav. Dacă este o decizie luată sub presiunea forței străzii, lipsite de perspectiva viitorului și dornice de promovarea minimei rezistențe, atunci 

este trist. Ca decident nu pot întreba elevul ce vrea să studieze. Este ca și cum l-aș întreba pe copilul mic dacă vrea proteine sau ciocolată! Oricum, perspectiva pe termen lung 

devine sumbră. 

Religia, latina și teatrul sunt componente importante în educația omului, dar, dintr-o înțelegere greșită a filosofiei școlii. Si urmare a unor decizii greşite se vor eliminate din 

programa de învățământ. De pe la 1800 încoace, în țările democratice au fost mereu presiuni de primenire a programei școlare, de dinamizare a studiului, de adaptare a școlii 

la necesitățile vieții. Dar niciodată nu a fost o presiune așa de mare a nechemaților asupra procesului de învățământ ca acum. Toți se pricep la învățământ, toți știu ce trebuie 

predat, toți îi corectează pe profesori, toți vor „materii” noi, adaptate vieții. Despre care viață este vorba? Despre una larvară, despre viața unor viitoare instrumente în mâna 

guvernanților, despre oameni fără perspectivă și fără personalitate! Noutățile vieții nu sunt discipline noi de învățământ! Adaptarea școlii la viață înseamnă introducerea de noi 

conținuturi, de noi teme în disciplinele școlare existente. Eu am studiat teatrul în anii comunismului la câteva discipline școlare: limba și literatura română, literatura universală, 

limba și literatura latină, limbi și literaturi străine, istorie. Mai întâi, am învățat ce este genul dramatic, în raport cu genul epic și cu cel liric, apoi am învățat despre tragedia 

greacă, apoi despre comediile lui Aristofan etc. La istorie, am auzit prima oară despre commedia dell’arte, iar la istoria literaturii universale am învățat despre teatrul absurdului, 

despre Samuel Beckett și Eugen Ionesco. În clasa a XI-a am văzut pe viu, jucată la Brașov, prima piesă de Eugen Ionesco, anume „Cântăreața cheală”. 

A introduce mereu noi discipline, cu note și cu medii, în planurile de învățământ este aberant, pentru că acestea trebuie să ia locul altor discipline, încât apare o concurență 

neloială, păguboasă și primejdioasă pentru viitorul copiilor noștri.  Școala se adaptează vieții, dar nu în mod mecanic. Societatea a devenit astăzi foarte dinamică, motiv pentru 

care ajustarea permanentă a școlii după aceste schimbări rapide devine contraproductivă. Până la gimnaziu inclusiv, elevul are nevoie de formarea culturii sale generale, de 

însușirea zestrei intelectuale acumulate de omenire și nu de dobândirea de deprinderi practice pentru anumite meserii, profesiuni, situații concrete.Valorile supreme ale națiunii 

și ale omenirii sunt puse și ele astăzi sub semnul întrebării - de către unii chemați, dar și de nechemați - însă nu în asemenea măsură încât să nu rămână câteva constante, 

verificate prin perenitatea lor. Școala trebuie să semene în mințile tinere, pe lângă cunoștințe, valori, virtuți și încredere. Dacă înlocuim acest principiu stabil cu ideea de 

contingent, de direct palpabil sau de viață cotidiană, atunci vom ajunge să înlocuim matematica, fizica, biologia, chimia, limba și literatura, istoria, geografia etc. cu educația 

bancară, cu igiena, cu educația sexuală, cu nutriția sănătoasă, cu educația antreprenorială etc., fiindcă toate la un loc și una peste alta nu se pot face. Deprinderile practice pentru 

viață reprezintă un scop al educației, dar nu unul exclusiv și nici chiar prioritar. Or noi, ce facem? Experimentăm de vreo trei decenii și nu ajungem la rezultate încurajatoare. 

Nu am elaborat un program de școală eficientă și adaptată realității pe care să-l aplicăm timp de zece ani - să zicem - și să-i analizăm apoi rezultatele. În aceste condiții, nu 

avem motive de optimism. Lipsa de investiții suficiente în educație înseamnă primejduirea gravă a viitorului oricărei națiuni.    Școala înseamnă - încă, din fericire -, foarte 

mult pentru societate și s-a schimbat, în multe privințe, în bine. Nu ne mai putem imagina școli în care să se învețe doar scrisul și cititul, urmate de câteva rudimente ale 

disciplinelor de bază. Astăzi, limbajul electronic a cucerit planeta, iar mijloacele rapide, instantanee de comunicare sunt omniprezente. Se insinuează însă o idee foarte 

periculoasă, anume că se poate reuși în viață fără școală, fără pregătire de cultură generală, fără cunoștințe, că sun de ajuns o anumită istețime șmecherească și un fel de 

învârteală vecină cu înșelăciunea pentru a fi „cineva”. 

Aud voci care ar respinge din programele școlare capitole întregi din matematică, care se întreabă de ce are nevoie un elev să știe structura atomului, care minimalizează creațiile 

literare, care ar elimina complet gramatica limbilor, care ar îndepărta cunoașterea experienței trecutului. Pericolul evident este de a deveni cu toții troglodiți, mărginiți, ignoranți, 

adică ușor de manipulat.Pe măsură ce școala nu mai este considerată calea de bază a educației și a reușitei în viață, crește aplecarea multor contemporani spre astrologie, spre 

„teorii” fantastice, spre condamnarea cunoașterii raționale etc. Tot mai mulți români „știu” că piramidele Egiptului au fost făcute de extratereștri, că limba română este matricea 

universală a limbilor și că romanii au învățat latinește de la daci, că tunelurile din Bucegi conduc în Delta Nilului etc.Toate acestea sunt rezultatul decăderii școlii, urmate de 

sporirea ignoranței, dublate de tupeu, de ideea că oricine poate să fie specialist în orice, de disprețul față de profesionalism și competență.  

Academia Română are, prin rațiunea ei de a fi, menirea de a se afla în serviciul națiunii române, adică de veghea asupra limbii, literaturii, istoriei, etnografiei, științelor 

fundamentale și, evident, asupra educației românilor. Acțiunea de degradare intenționată a instituțiilor statului, gestionată cu zel de anumite forțe în anii din urmă, a avut efect 

și asupra Academiei. Unii factori de decizie, supărați că nu pot intra în Academie, lucrează de zor la compromiterea instituției, la defăimarea ei, la slăbirea ei. Pe de altă parte, 

nici Academia Română - ca orice instituție omenească - nu este infailibilă. A fost la un pas de distrugere completă între anii 1974 și 1989, când regimul comunist s-a amestecat 

brutal în activitatea ei și când a creat instituții paralele, menite să-i ia locul în societate. Academia ultimilor ani a elaborat o strategie de dezvoltare a țării, în cadrul căreia 

învățământul de toate gradele ocupă un loc central.Academia Română și-a spus punctul de vedere argumentat, ori de câte ori s-a încercat reformarea școlii, păstrând o linie de 

echilibru, încercând să îmbine tradiția cu inovația, experiența românească în domeniu cu demersurile europene de succes. Conducerea Academiei păstrează o legătură constantă 

cu Ministerul Educației pentru a reuși să determine luarea unor măsuri autorizate și verificate, dar necazul este că și în domeniul educației intervin fel de fel de voci, multe fără 

nicio legătură cu școala, fără experiență în procesul de învățământ, dornice de afirmare cu orice preț. Academia militează pentru impunerea și în acest domeniu a expertizei 

autorizate, pentru responsabilizarea decidenților cu scopul cultivării în școală a valorilor, a virtuților și a încrederii în viitor.S-a văzut și în Europa că experimentele dese și 

radicale, rupte de orice legătură cu tradiția, devin păguboase și riscante. Modernizarea nu poate să însemne schimbare permanentă și nici renunțare la anumite principii 

pedagogice verificate de secole. Este evident că elevii supraîncărcați cu materie, că programele stufoase, bazate exclusiv pe acumulare de cunoștințe nu conduc la rezultatul 

dorit. Dar de aici și până la inhibarea capacității de memorare a copiilor este cale lungă.De când este lumea, elevii au învățat legi, teoreme, reguli, versuri, au reținut nume de 

personalități, de curente culturale etc., fapt care le-a sporit capacitatea de memorare. Memoria este o componentă fundamentală a inteligenței. Imaginați-vă un om inteligent 

care nu este în stare să reproducă o definiție sau care nu ține minte că iluminismul precedă romantismul! Memoria este, prin urmare, absolut necesară pentru afirmarea ființei 

umane, ceea ce înseamnă că memoria trebuie cultivată. Dacă inteligența este, între altele, capacitatea de a lua decizii corecte la momentul oportun, atunci baza acestor decizii 

rămâne un bagaj bogat de cunoștințe stocate în minte.Prin rememorarea și compararea acestor date, se poate lua decizia corectă. S-ar putea să vină o vreme când roboții și 

computerele supra-performante vor lua decizii în locul oamenilor, dar atunci esența umană va fi alta decât aceea de-acum. Noi, deocamdată, operăm cu oameni-demiurgi, care 

vor să-și construiască soarta lor și a omenirii, pe baza unor caracteristici imuabile, iar faptul că Franța se întoarce, în parte, la principiile unui învățământ din trecut, care a dat 

roade ușor de verificat, este o marcă de înțelepciune.Cu toate conflictele dintre generații (teoretizate acum excesiv) noi nu putem rupe prezentul de trecut și nici de viitor. 

Natural, nu ne putem întoarce nici la metodele popii Oșlobanu, imortalizat de Ion Creangă și nici la „dăscălița” lui Goga, care le scria scrisori mamelor cu feciori „duși în slujbă 

la-mpăratul”, dar este bine să nu ne pripim. Mai sunt încă valori perene care și-au dovedit eficiența de-a lungul secolelor și pe care este bine să le cultivăm în continuare. Din 

acest punct de vedere, Academia are și un rol conservator, în sensul păstrării acestor valori general-umane 

__________________________________________________________________________________________________ 

https://www.art-emis.ro/acad.-ioan-aurel-pop-presedintele-academiei-romane/
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În acest an, șapte persoane au sfârșit tragic din cauza intoxicației cu 

monoxid de carbon, în zona de activitate Delgaz Grid 

 Tragediile au fost cauzate de folosirea 

aragazului ca sursă de încălzire, de coșurile 

de fum înfundate sau de racorduri neetanșe 

la sistemul de evacuare a gazelor arse al 

centralelor termice și al sobelor; 

 8 din cele 11 incidente înregistrate s-au 

petrecut în sezonul rece; 

 Intoxicația cu monoxid de carbon se 

manifestă prin greaţă, ameţeli şi dureri de 

cap și poate deveni fatală în timpul 

somnului;  

Un număr de șapte persoane și-au pierdut 

viața din cauza intoxicației cu monoxid de 

carbon și alte 17 au fost afectate, urmare a 

celor 11 incidente petrecute, de la 

începutul anului până în prezent, în județele Sibiu, Mureș, Caraș Severin, Maramureș, Hunedoara și Timiș. 

Incidența cea mai mare a cazurilor s-a înregistrat în sezonul rece, în timpul funcționării instalațiilor de încăzire cu gaze 

naturale. Astfel, 8 din cele 11 incidente din aria de activitatea a Delgaz Grid s-au petrecut în primele trei luni ale acestui an, 

cauzele principale fiind folosirea aragazului ca sursă de încălzire, racordurile neetanșe la sistemul de evacuare a gazelor arse 

al centralelor termice și al sobelor, coșuri de fum colmatate sau defecțiuni la sobe (plite crăpate, sobe de teracotă neetanșe).  

“Sunt șapte oameni a căror viață s-a sfârșit tragic, numai în acest an și alte zeci care suferă că și-au pierdut copii, părinți, 

frați sau bunici. De multe ori lăsăm lucrurile la voia întâmplării, în ideea că se poate și așa. Stă în puterea noastră să 

prevenim astfel de situații și de aceea pregătirea pentru sezonul rece trebuie să înceapă de pe acum. E nevoie de verificarea 

centralelor, a sobelor și a coșurilor de fum și toate acestea trebuie făcute de specialiști”, spune Csulak Ferenc, directorul 

general al Delgaz Grid. 

Putem preveni cu ușurință intoxicațiile cu monoxid de carbon și pentru aceasta este nevoie de verificarea periodică a 

sistemelor de evacuare a gazelor arse.  

 În blocuri de locuințe trebuie să ne asigurăm că apartamentele au în bucătării, unde sunt instalate mașini de gătit, tip 

aragaz, canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere spre exterior şi să verificăm dacă aceste goluri 

nu sunt obturate, iar în cazul în care observăm probleme, să le remediem cu specialişti autorizaţi.  

 La case trebuie să verificăm coşurile de fum şi hornurile. Acestea trebuie curăţate de cel puţin două ori pe an, 

recomandat o dată înainte de începerea sezonului rece, numai de către persoane autorizate. Totodată, trebuie să 

verificăm şi îmbinările între aparatele de încălzire şi coşurile de evacuare, deseori fiind necesară refacerea acestor 

îmbinări dacă sunt afumate. Nu mai puţin importante sunt garniturile de etanşare de la focare, care trebuie schimbate 

periodic, deoarece trebuie să reziste la temperaturi ridicate. 

 Nu trebuie să uităm de aragazuri, care trebuie supravegheate în timp ce preparăm hrana, existând riscul ca acestea să 

se stingă provocând în acest fel acumulări de gaze. De asemenea, aragazurile nu trebuie utilizate pentru încălzirea 

locuinţei. 

 Să nu lăsăm copiii nesupravegheați în încăperi în care sunt mijloace de încălzire în funcțiune. 

Recomandarea este să avem în locuinţe montate detectoare de monoxid de carbon, care emit semnale sonore şi ne avertizează 

cu privire la eventuale riscuri legate de intoxicațiile cu monoxid de carbon.  

Monoxidul de carbon nu are culoare și miros, ceea ce îl face foarte greu de depistat și odată acumulat în încăpere devine 

periculos. Simptomele intoxicaţiei depind de concentrația monoxidului de carbon şi de durata expunerii și se manifestă prin 

greaţă, ameţeli şi dureri de cap. De aceea, trebuie să scoatem victimele la aer curat, să aerisim încăperile şi să contactăm 

serviciul medical de urgenţă. 

    -

__________________________________________________________________________________________________    
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Se reia organizarea concursurilor cu tema „Sfinții Închisorilor”, ediția 2020 

Cu bucurie vă anunțăm că Frăția Ortodoxă „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință”, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

”Sfântul Gheorghe”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Asociația „Scut botoșănean”, Colegiul Național „A. T. Laurian”, Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și Muzeul Județean Botoșani au reluat organizarea concursurilor cu tema „Sfinții Închisorilor”, 

ediția 2020. Amintim că desfășurarea concursurilor a fost întreruptă ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-

2. Concursul de arte plastice a ajuns deja la a patra ediție, iar concursul de eseuri și poezie este la a doua ediție. Pentru mai multe detalii, vă 

rugăm să consultați regulamentele atașate.  

REGULAMENT 

CONCURS DE ARTE PLASTICE „SFINȚII ÎNCHISORILOR”,  

EDIȚIA a IV-a, BOTOȘANI, 2020 

 Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” prin profesorul de artă plastică specializată, d-na Cătălina Felicanu, în parteneriat 

cu artistul plastic d-na Aida Șușter-Boțan, împreună cu dl. președinte al Asociației ”Scut Botoșănean” Bogdan Cărăușu, Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și cu Muzeul Județean Botoșani organizează: CONCURSUL DE ARTE PLASTICE ”SFINȚII 

ÎNCHISORILOR” cu subiectul de lucru ”SFINȚII ÎNCHISORILOR”. 

 Scopul: Concursul își propune atragerea unui număr cât mai mare de elevi de la școlile și liceele din municipiul Botoșani și din județul 

Botoșani pentru a face cunoscută istoria recentă a României și a dezvolta un simț al apartenenței față de acest neam. 

 Obiective: a. Descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor din domeniul vizual. 

b. Stimularea expresivității și creativității elevilor. 

c. Se dorește documentarea subiectului pentru o mai bună cunoaștere a aspectelor ce au conturat cadrul închisorilor comuniste. 

Conștientizarea prezentului ca efect al trecutului. 

d. Sensibilizarea culturală și exprimarea artistică prin intermediul artelor vizuale. 

e. Valorificarea experienței constructive în abordarea creației artistice. 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Asociația ”Scut Botoșănean”, Muzeul Județean Botoșani, profesorii de educație 

vizuală. 

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII și IX-XII din municipiul Botoșani, fiind structurat pe patru secțiuni și două 

grupe de vârstă: a.(V-VIII), b.(IX-XII). Participanții vor crea lucrări în tehnici specifice artelor plastice: *Tehnici de lucru 2D - tuș, cărbune, 

tempera, guașe, acuarelă, culori acrilice, culori în ulei, pastel, cretă colorată, tehnică mixtă. *Tehnici de lucru 3D - sculptură sau relief 

(lut polimeric, ceramică, ghips, lemn etc.). Dimensiuni lucrări: A3, A2, A1 pentru compozițiile 2D în culoare și  maxim 50* cm pentru 

compozițiile 3D și relief. (*dimensiuni variabile pentru înălțime, lungime și lățime) 

Este permisă participarea cu maxim două lucrări de elev indiferent de tehnica abordată. 

Lucrările vor fi aduse pe adresa Palatul Copiilor Botosani, Strada Mihail Kogălniceanu 19, 710185, Botoșani (în atenția d-nei profesor 

Cătălina Felicanu) până la data de 11 decembrie 2020 având trecute pe spatele lucrării următoarele: numele și prenumele autorului, clasa, 

unitate de învățământ, localitatea, titlul lucrării, tehnica, numele și prenumele profesorului îndrumător, număr de telefon de contact. 

Lucrările vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din artiști vizuali, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, un reprezentant al Asociației 

”Scut Botoșănean” și un artist iconograf. Jurizarea se face pe două categorii:  A. elevii de la școlile și liceele teoretice  și     B. elevii de la liceu 

vocațional. Se va ține cont de respectarea subiectului de lucru, originalitate, forța mesajului și capacitatea de redare a acestuia, 

expresivitate, executarea lucrării ș.a. 

Lucrările participanților din clasele IX-XII trebuie să fie înrămate sau puse cu paspartu pentru o expunere potrivită. Lucrările 

participanților din clasele V-VIII vor fi expuse pe panouri provenite de la organizatori. 

Cele mai bune lucrări vor fi premiate, pe categoriile sus-menționate, astfel vor fi: Premii I, Premii II, Premii III, Mențiuni I, Mențiuni 

II, Mențiuni III, Diplome de participare. Premii în valoare totală de 1500 de lei, incluzând premii în bani și materiale de lucru pentru 

creație. 

Premierea va avea loc pe data de 18 decembrie 2020 la Muzeul Județean Botoșani, cu prilejul vernisării expoziției cu cele mai 

reușite lucrări înscrise în concurs. Ora va fi anunțată ulterior. 

După finalizarea expoziției participanți sunt rugați să ridice lucrările înscrise în concurs de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

"Sfântul Gheorghe" până la finalul lunii decembrie 2020.   

SUCCES! 

Relații la nr. de tel., persoane de contact: 0735613329 Bogdan Cărăușu 

 

                                                           Coordonatori proiect: Prof. Cătălina Felicanu,Aida Șușter-Boțan 
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