
.  
Infomare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe...AMENZI   

Decizie luată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei: Racla cu 

moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se scoate în baldachin 

         Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt 

al Arhiepiscopiei Iașiului, a anunțat că la 

Sfânta Liturghie de miercuri vor participa cel 

mult 15 preoți, cu tot cu ierarhii din cadrul 

Mitropoliei. Racla cu moaște va fi scoasă în 

această noapte sau miercuri dimineața. 

 ”Mâine se va sluji Sfânta Liturghie 

începând cu ora 09.00 pe podiumul amenajat 

pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în 

dreptul Catedralei Mitropolitane din Iași. 

Soborul de ierarhi, preoți și diaconi va fi unul 

restrâns, cel mai probabil nu mai mult de 15 

persoane. Nu vor fi ierarhi din străinătate sau 

din alte zone din țară, ci doar din zona 

Moldovei. În zona din fața acestui podium vor 

fi amplasate scaune plasate la doi metri unul de celălalt pe toate direcțiile, scaune ce vor marca locul unde vor sta credincioșii. 

Din păcate, având în vedere restricția impusă la nivel național, doar cei care au reședința în municipiul Iași vor putea pătrunde 

în acest spațiu, după principiul primul venit, primul care ocupă un loc. Tot aici, pe aceste scaune din fața podiumului, vor sta 

și cei aproximativ 50 de invitați ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, reprezentanți ai unor instituții sau personalități din 

domenii precum medicina, cultura sau educația. Cei care nu vor putea pătrunde în acest perimetru vor putea să urmărească 

momentul solemn al Sfintei Liturghii pe două ecrane mari amplasate pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt - unul cu orientare 

spre Piața Unirii, celălalt spre Palatul Culturii. Slujba va fi transmisă în direct de Trinitas TV și de portalul doxologia.ro. 

      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: ” Ne aflăm într-o perioadă de 

răspândire galopantă a virusului” 

  

Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, 13 

octombrie a.c., o conferință de presă. 

Iată cele mai relevante declarații: 

 Suntem la debutul unei noi săptămâni în 

care vedem o creștere îngrijorătoare la toți 

indicatorii epidemiei; 

 Avem o transmitere comunitară 

accentuată în Capitală și alte județe; 

 Cel mai dramatic e că, în ciuda eforturilor 

uriașe ale medicilor, mulți români pierd zilnic 

lupta cu virusul; 

 Suntem într-o etapă dificilă, valul doi al epidemiei, care se înregistrează și în alte țări UE, și e imperativ să inversăm 

trendul; 

 Doar înțelegând corect imaginea de moment putem să depășim împreună criza fără precedent; 

 Fără un efort colectiv, va fi imposibil apel să reușim. Fac apel la cetățeni să fie prudenți și să respecte reglementările în 

vigoare. Purtați mască în public – spații închise sau nu; 

 Nu ne permitem supra-aglomerarea spitalelor; 

 Am cerut premierului să evalueze în timp real necesarul de paturi ATI și să crească capacitatea ATI pentru a fi pregătite 

pentru situații mai grave; 

 Restricțiile sunt doar de moment. Unele activități la care renunțăm acum pot fi recuperate, însă viețile nu le mai putem 

aduce înapoi; 

 Sănătatea celor care se îmbolnăvesc, odată afectată, e mult mai greu de redobândit 

 Contestările permanente întrețin o stare de neîncredere, cu efecte nocive majore asupra sănătății publice; 

 Situația poate fi ținută sub control prin măsuri stricte când e nevoie, pentru perioade limitate de timp; 

 Avem mult mai multe informații medicale despre virus, autoritățile învață, inclusiv din propriile greșeli; 

 Ne aflăm într-o perioadă de răspândire galopantă. Să nu ne amăgim singuri: această etapă nu va trece de la sine. O vom 

putea depăși doar respectând strict regulile. Suntem o națiune puternică, e momentul să o dovedim din nou 

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24264371-primele-date-oficiale-despre-rata-imunitate-covid-19-romania-tataru-pentru-trecere-prin-boala-noi-avem-imunizare-mica-procent.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24264371-primele-date-oficiale-despre-rata-imunitate-covid-19-romania-tataru-pentru-trecere-prin-boala-noi-avem-imunizare-mica-procent.htm
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Târg caritabil pentru Alessia la Botoșani 

Sâmbătă și duminică, pe Pietonalul Unirii din municipiu, în zona 

cinematogafului, s-a desfășurat o acțiune caritabilă oganizată de 

Anca Huivan, Valentina Părpăluță, Mirela Geanga Bolohan, 

destinat stângerii de fonduri pentru Alessia, La târg li s-au oferit 

cumpărătorilor jucării, cărți magice Usborne Botoșani 

(#usbornebotosani, #luptampentru alessia)haine, îmbrăcăminte 

și încălțăminte pentru copii, s-au organizat tombole pentru copii și 

adulți. 

Alessia este o fetiță din Constanța de un  an și patru luni, ce poartă 

pe umeri diagnosticul crunt de Aniotrofie Spinală Musculară tip 1 

(SMA1). O boală rară pentru care există tratament dar care este cel 

mai scump medicament din lume. Se numește Zolgensma și costă 

2,1 milioane dolari. 

Târgul de pe pietonal a avut un real succes. S-au strâns 75 213,90 

lei – o sumă importantă, care arată generozitatea botoșănenilor. 

Banii obținuți din vânzări au fost donați asociației ”Micuțul Noel ”, 

cea care se luptă pentru strângerea de fonduri pentru Alessia.  

Știrile TVR au declanșat o campanie la nivel național pentu 

salvarea Alessiei. Acum, în toată țara, oamenii cu suflet mare s-au unit pentru a-i oferi o șansă la viață. Cu puțin din partea 

multora, viața Alessiei, o fetiță care luptă cu o boală rară poate fi salvată! 

https://m.facebook.com/Carti-Magice-Usborne-Botosani-

102194614856029/ 

 

 

 

Verificarea   măsurilor   impuse   în   contextul   stării   de   alertă 
În  ultimele   24   de   ore, sub autoritatea  Instituției   Prefectului,   peste   200  de efective de polițiști, jandarmi, polițiști 

locali, polițiști de frontieră, lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul 

Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinară, Inspectoratului Teritorial de Muncă și   Comisariatului   Județean   

pentru   Protecția   Consumatorului,   au   acționat   pentru verificarea   măsurilor   impuse   în   contextul   stării   de   alertă,   

în   zonele   aglomerate, restaurante, terase dar și mijloace de transport în comun.  Astfel, pe raza întregului județ, au fost 

organizate 12 acțiuni punctuale, în sistem   integrat,   în   cadrul   acestora   fiind   controlate   166   de   societăți 

comerciale/persoane fizice autorizate și 193 mijloace de transport în comun. Echipele de control au depistat 60 de persoane 

care nu au respectat măsurile de protecție   individuală,   acestea   fiind   sancționate   contravențional,   conform   Legii 

55/2020, cu amenzi în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei.  Recomandăm   cetățenilor   să   respecte   efortul   comun   

depus   până   în   acest moment și deciziile autorităților pentru limitarea răspândirii virusului SarsCov 2. 

Ne   dorim   să   nu   fim   nevoiți   să   aplicăm   sancțiuni   celor   care   nu   înțeleg necesitatea   abordării   unei   conduite   

responsabile   și   preventive,   pentru   limitarea riscului de a se infecta și de a transmite virusul persoanelor vulnerabile, 

cărora, acesta le-ar putea fi fatal. Vă   amintim   faptul   că   puteți   sesiza   nereguli   privind   respectarea   măsurilor 

stabilite în contextul pandemiei la TELVERDE 0800800165. Acțiunile în sistem integrat vor continua și în zilele următoare. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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13 octombrie 2020 -  Ziua Informării Preventive și Ziua 

Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre 

  

Pornind de la ideea că un om 

informat știe să acționeze în 

situații de urgență, în urmă cu 

nouă ani, Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) s-a raliat iniţiativei 

derulată la nivel european, 

astfel încât, în fiecare zi de 

marţi 13, marchează „Ziua 

Informării Preventive”. 

  

Anul acesta, campania, care are 

drept scop conştientizarea 

cetăţenilor asupra pericolelor la 

care se pot expune în cazul 

nerespectării măsurilor şi 

regulilor de comportare 

specifice diferitelor tipuri de 

situaţii de urgenţă, se desfășoară sub sloganul „Acasă în siguranță”. 

  

În acest an, „Ziua Informării Preventive” coincide cu ”Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor”. La 

nivelul județului Botoșani se vor derula activități preventive, cu respectarea măsurile de prevenire a răspândirii 

noului coronavirus, după cum urmează: 

-        afișarea în locuri publice a măsurilor de prevenire și moduri de comportare în cazul producerii unor 

dezastre naturale și incendii;  

-        distribuirea de broșuri, afișe și flyere referitoare la riscurile care decurg din exploatarea  sistemelor de 

încălzire cu defecţiuni, fără asigurarea supravegherii sau din suprasolicitarea instalaţiilor şi aparatelor 

electrice;  

-        diseminarea mesajului preventiv prinicipal orientat, cu precădere, pe măsurile stabilite pentru prevenirea 

epidemiei cu Sars-Cov -2 și secundar pe tipurile de risc, incendii, cutremure prin distribuirea de materiale 

suport (afișe, flyere) la sediile primăriilor și a centrelor comerciale și spații publice, cu sprijinul Serviciilor 

Voluntare pentru Situații de Urgență și a operatorilor economici.  

De asemenea, prin intermediul spoturilor video și audio din cadrul campaniilor ”RISC-Renunță! 

Improvizațiile sunt Catastrofale”, ”Siguranța NU e un joc de noroc!”, ”Nu tremur la cutremur!”, ”Scăpări de 

gaze”, „Nu încărca butelia la stația GPL!” și ”Un cămin sigur pentru copilul tău!”, difuzate zilnic pe posturile 

locale de radio și televiziune, pompierii readuc în atenția botoșănenilor regulile de prevenire și modalitățile 

de răspuns în cazul unor situații de urgență. 

  

Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători! 

___________________________________________________________________________________________________  
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

3109 cazuri noi de persoane infectate,  33 cazuri noi la Botoșani 

  

Până astăzi, 13 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 

Infracțiune la regimul rutier 
 Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe raza 

localității Orășeni Vale, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.  

 Echipajul de poliție direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt: 

 Un bărbat de 52 de ani din municipiul Botoșani, în timp ce conducea autoturismul pe drumul județean DJ 208 C, a 

pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat în coliziune cu un parapet de protecție aflat pe sensul 

opus de mers. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. 

 Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

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

 

Voiajori depistați de polițiști 
La data de 12 octombrie 2020 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești, au oprit pentru control un 

autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din județul Iași.  

În urma controlului efectuat în interiorul autoturismului au fost descoperite mai multe bunuri pentru care bărbatul nu 

deținea documente de proveniență și nici nu era autorizat pentru efectuarea de acte de comerț.  

Acesta a fost sancționt cu amendă în cuantum de 5.500 de lei conform Legii 12/1990, iar bunurile  găsite asupra sa au 

fost confiscate.  

 

Pentru a nu cădea victime ale infracțiunilor comise de infractorii voiajori, le recomandăm cetățenilor: 

-să nu dea curs unor oferte comerciale aparent avantajoase și să nu furnizeze date cu privire la vecini sau alte 

persoane; 

-să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute; 

- să asigure în mod corespunzător imobilul pe timpul nopții sau atunci când nu sunt la domiciliu; 

- să nu ofere informații, persoanelor străine, depsre bunurile de valoare sau sumele de bani pe care le țin în locuință.  

 

 

Acțiuni ale polițiștilor pentru verificarea măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă 
În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontieră, 

lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică, 

Direcției Sanitar Veterinară, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, 

au acționat pentru verificarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în zonele aglomerate, restaurante, terase dar și 

mijloace de transport în comun.  

Astfel, pe raza întregului județ, au fost organizate 7 acțiuni 

punctuale, în sistem integrat, în cadrul acestora fiind controlate 

83 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 76 de  

mijloace de transport în comun.  

Echipele de control au depistat 20 de persoane care nu au 

respectat măsurile de protecție individuală, acestea fiind 

sancționate contravențional, conform Legii 55/2020, cu amenzi 

în valoare totală de aproximativ 3.000 de lei.  

Modul de acțiune al forțelor de ordine este unul preventiv, 

prin discuții cu cetățenii privind rimportanța  măsurilor de 

protecție individuală și de distanțare socială, ne dorim ca aceștia 

să înteleagă  și să respecte aceste obligații, pentru a nu fi nevoiți 

să aplicăm sancțiuni ca urmare a încălcării normelor legale.  

__________________________________________________________________________________________ 
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*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  

* 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. 

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

automat,TEL.0745243341  

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

Mazda CX-7 -35 682 RON an fabricație 2008 2.3 benzina. stare foarte buna7500€ negociabil, tel. 074421342 

    

 ______________________________________________________________________________________________ 

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
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/dacia/1310/anunt/dacia-1310/4f03g63id3907hgfd932h93gg4150gid.html
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/anunt/mazda-cx-7/78086671706d6255.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
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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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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 

 


